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TRGOVINE

Trgovcem se
nedelja ne izplača
Tanja Fajnik Milakovic

A večina do zdaj ni upala svojih prodajaln v nedeljo
zapreti, čeprav so bili ljudje že pred 14 leti
na referendumu za. V Mercatorju so se odločili,
da za praznike pri njih nihče ne bo delal

Ne

le koalicijski poslanci,
tudi opozicijski podpirajo
pobudo, da bi bile trgovine po novem v nedeljo zaprte. Nepo-
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vezani poslanec Andrej Čuš je včeraj
povedal, da so podpise za splošno
razpravo o predlogu, ki je bil v DZ
vložen 4. oktobra, prispevali poslanci SMC, Desusa in SD ter NSi. Okoli
5000 podpisov, ki jih je do zdaj zbral s
spletno peticijo, po njegovih besedah
kaže tudi na dobro podporo predlogu
med ljudmi, da bi zaposleni v trgovini imeli vsaj en dan v tednu prosto.
V poslanski skupini SDS predloga
za zdaj ne komentirajo, v Združeni
levici, kot je pojasnil vodja poslanske
skupine Luka Mesec, predlog podpirajo, niso pa prispevali podpisov za

splošno razpravo, ker so pričakovali,
da koalicija predlogu ne bo naklonjena, zato so si prizadevali za razpravo
o predlogu na matičnem odboru DZ,
kamor bi lahko povabili tudi civilno
družbo, sindikate in zainteresirano
javnost ter poskusili po tej poti prepričati poslance za zaprtje trgovin ob
nedeljah.

Prizadevali si bodo, da v zakonodajnem postopku po 14 letih uveljavijo referendumsko voljo ljudi, je
povedal poslanec Čuš. Pričakuje, da
bo prva obravnava že na plenarni seji
DZ v novembru, zakon pa naj bi bil
sprejet decembra in začel veljati že s
1. januarjem.

Nihče noče biti prvi
Čušev predlog podpira tudi ekonomist Jože P. Damijan, "ker ljudem,
ki delajo v dejavnosti, ki ni življenjsko nujno potrebna, omogoča, da vsaj
nedeljo preživijo z družino", je poudaril na tiskovni konferenci. Ob tem
pa še postregel s podatkom, da trgovska dejavnost ob nedeljah ustvari

osem odstotkov celotnega prometa, medtem ko so stroški približno

enaki kot ostale dni. "V večini trgovskih podjetij se ta ekonomika ne
izide," je dejal in dodal, da se v dejavnosti tega zavedajo. Nekateri trgovci se za nedeljsko poslovanje prav
zaradi tega niso odločili, med tistimi,
ki imajo odprto tudi ob nedeljah, pa
nihče noče prvi zapreti trgovin, ker se
bojijo, da bodo kupci nato tudi ostale
dni kupovali drugje. Če se torej trgovci v 13 letih niso uspeli sami dogovoriti, kdaj bodo katere trgovine odprte,
bi jim pri tem lahko pomagal predlagani zakon, je prepričan.
Ta bi določal, da trgovec ne bi
smel določiti obratovalnega časa
prodajaln ob nedeljah in praznikih,
ki so dela prosti dnevi, razen v primeru posameznih prodajaln, ki bi
bile lahko po lastni presoji trgovca
odprte do največ šest nedelj oziroma
praznikov v letu. Poleg tega bi med
izjeme uvrstil prodajalne z omejeno površino prodajnega prostora do
200 kvadratnih metrov, kjer trgovsko
dejavnost izvaja neposredno nosilec
dejavnosti oziroma njegovi ožji družinski člani. Med izjeme bi dodal tudi
prodajalne na bencinskih servisih na
servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.

Trgovinska zbornica je proti
Niso pa Čuševega predloga o zaprtju
trgovin ob nedeljah podprli v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS), ker
da posega vsaj v tri z ustavo zagotovljene pravice: v svobodno gospodarsko pobudo, v načelo poštene in
svobodne konkurence in v načelo
enakosti pred zakonom. Ob tem
je Čuš včeraj pojasnil, da bo zakon
z dopolnili pripravljen tako, da
bo upošteval dosedanje odločitve

ustavnega sodišča glede odprtja tr-

govin ob nedeljah.
Pri trgovinski zbornici se sicer
strinjajo, da je razprava tako o delovnem času zaposlenih kot o obratovalnem času prodajaln potrebna,
zato se bo zbornica v prihodnjih

dneh sestala z vsemi zainteresiranimi, vključno s sindikati, ter skupaj
z njimi poizkušala oblikovati stališče do nedeljskega dela, so sporočili prejšnji četrtek, ko so obravnavali
predlog poslanca Čuša.
So pa včeraj iz Mercatorja že
sporočili, da bodo 1. novembra in
25. decembra 2017 ter 1. januarja 2018 vse Mercatorjeve trgovine
v Sloveniji zaprte. "Verjamemo, da
bodo tako kot Mercatorjevi zaposleni tudi kupci pozdravili to gesto,
saj želi Mercator s tem poudariti
pomen časa za družino in bližnje, ta
pa je dragocen tudi trgovkam in trgovcem," je ob tem pojasnil predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav
Čizmič.

Nedeljski delovni čas trgovin
v sosednjih državah
Avstrija: zaprto, razen v
turističnih krajih
Italija: neomejeno

Hrvaška: neomejeno
Madžarska: trgovine,
večje od 200 kvadratov,
morajo biti zaprte, manjše
so lahko odprte, če tam
dela lastnik ali družinski
član
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Referendumska volja ljudi ni obveljala
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Na referendumu leta 2003 se je za zaprtje trgovin ob nedeljah že opredelila
večina, saj je 57,5 odstotka udeležencev glasovalo za, proti pa jih je bilo 41,7
odstotka. Ker pa so ustavni sodniki v začetku leta 2006 zadržali izvajanje

dela zakona, so trgovine ob nedeljah ostale odprte.
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Mercator želi z zaprtjem trgovin
"poudariti pomen časa za družino in
bližnje". Foto: Nataša JUHNOV
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