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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Se nam obeta zaprtje trgovin v nedeljo?
KANAL A, 17.10.2017, SVET NA KANALU A, 18.42
GREGOR TREBUŠAK: Sedaj pa še o eni politični ideji in sicer o trgovinah in zaprtju le teh ob nedeljah. Če smo o tem
pred leti odločali na referendumu, če je to idejo obudil poslanec Andrej Čuš se sedaj zdi, da bodo trgovkam očitno res
omogočili proste nedelje. Presenetljivo ali pa tudi ne se je koalicija odločila, da idejo o zaprtju podpira. Na Trgovki zbornici
so razdeljeni, vsi trgovci namreč niso proti zaprtju, ampak to je za enkrat še neuradno. Več pa Miha Orešnik.
MIHA OREŠNIK: Vi hodite v trgovine ob nedeljah.
SIMONA KUSTEC LIPICER (vodja poslanske skupine SMC): Žal res grem včasih, ker je to preprosto zelo pogosto edini
dan, ko imam čas.
KARL ERJAVEC: Ponavadi gre moja soproga.
MATJAŽ HAN (vodja poslanske skupine SD): Kadar kaj pozabimo v soboto kupiti za v nedeljo za v juho vršt.
OREŠNIK: Tako odločevalci iz koalicije, ki je danes presenetila in soglasno podprla predlog, da se o nedeljskem zaprtju
trgovin opravi splošna razprava na plenarni seji Državnega zbora.
ANDREJ ČUŠ (predlagatelj, nepovezani poslanec): Sem prepričan, da bomo s skupnimi močmi ta zakon spravili skozi
parlamentarno proceduro in da po 14 letih končno sledimo Ustavi, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo.
OREŠNIK: A dejstvo je, da to ljudstvo ob nedeljah rado nakupuje in da ob tem premalokrat pomisli na zaposlene v
trgovini, ki morajo biti delodajalcu praktično stalno na razpolago, opozarja sindikat.
LADISLAV ROŽIČ (Sindikat delavcev trgovine Slovenije): Na začetku leta delodajalec naredi urnik, ki nam ga pošlje in v
tem urniku ne piše, da delavci delajo neenakomerno. Pomeni, da lahko delajo 56 ur na teden in 14 dni brez tega, da imajo
en dan frej.
OREŠNIK: Trgovinska zbornica opozarja na neustavnost Čuševega predloga in mu seveda nasprotuje, med tem, ko so
veliki trgovci redkobesedni. Zgolj Mercator prav danes sporoča, da bodo vse njihove trgovine 1. Novembra za božič in
novo leto zaprte.
JOŽE P. DAMJAN (ekonomist): Trgovska dejavnost ob nedeljah dejansko opravi zgolj 8 % celotnega prometa, to je zelo
majhen delež, med tem ko so pa stroški približno enaki, kot na normalen dan. In v večini trgovskih podjetij se ta
ekonomika ne izide.
OREŠNIK: Tako pa je Čušev predlog danes podprl ekonomist Damjan. In tudi s politično podporo očitno ne bo težav.
HAN: Nebi bil rad za, za to, da bodo kje odpustili kake delavke ali pa lahko smo tudi za ta zakon, v primeru, da bodo vse
odločene stvari razrešene.
OREŠNIK: Za sta tudi opozicijski Nova Slovenija in Levica, oglasila pa se je tudi največja stranka, ki je do sedaj drugim
že speljala nekaj predlogov in jih prodala kot svoje, denimo 2. januar.
ANDREJA POTOČNIK (poslanka SMC): Kot vemo na zakonu ni avtorskih pravic.
OREŠNIK: Vsi, razen njene šefice očitno.
KUSTEC LIPICER: Je to predlog, ki je bil dobesedno vzet iz mize ministra za gospodarstvo.
ČUŠ: Smo to besedilo zakona začeli že pripravljati meseca maja letošnje leto.
OREŠNIK: Sindikatom pa ni pomembno kdo, samo da se prepreči trenutno stanje, ki delodajalcem sicer omogoča
izplačilo presežka ur, toda:
ROŽIČ: Ura prodajalca je 2,73 evra in prodajalec dela v bistvu za 13,56 evra, če na hitro izračunam za eno nedeljo.
OREŠNIK: Če bi bile nedelje pošteno plačane, še dodaja Rožič, trgovine sploh ne bi bile odprte, ker bi bilo to zanje
predrago.

