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Trgovci ne podpirajo zaprtja trgovin

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

TV SLOVENIJA 1, 13.10.2017, DNEVNIK, 19.14
IVO KORES: V Trgovinski zbornici, kjer so zbrani vsi največji trgovci, tako živilski kot neživilski, ne podpirajo novele
zakona o trgovini. Novela predvideva zaprtje trgovin ob nedeljah, kar smo Slovenci sicer leta 2003 izglasovali na
referendumu, a se je potem zaradi dogovora med sindikati, delodajalci in politiko volja ljudstva ni izpolnila. V začetku
tedna ga je v zakonodajni postopek poslal samostojni poslanec Andrej Čuš. Podrobneje Marko Štor.
MARKO ŠTOR: Na Trgovinski zbornici pojasnjujejo, da zaprtju trgovin ob nedeljah vnaprej ne nasprotujejo, vendar pa
želijo o tem širšo javno razpravo, kot pa zgolj na hitro vložitev spremembe zakona v državni zbor. Menijo, da bi novela
posegla v tri z ustavo zagotovljene pravice.
MARIČA LAH (predsednica Trgovinske zbornice Slovenije): V svobodno gospodarsko pobudo, v načelo poštene in pa
svobodne konkurence in v načelo enakosti pred zakonom. Bolj smo tehtali specifike po posameznih branžah v trgovini.
Absolutno smo naredili celo analizo obratovalnih časov v državah Evropske unije, tako da smo se bolj s temi strokovnimi
podlagami ukvarjali.
ŠTOR: Veliki trgovci se še niso javno opredelili ali so za ali proti zaprtju trgovin ob nedeljah, saj ne gre samo za
prodajalce, od morebitnih sprememb so odvisni tudi mnogi dobavitelji in pa delavci sami, zato je treba vprašati tudi njih.
Predlagatelj sprememb, samostojni poslanec Čuš, nepodporo spremembi zakona s strani Trgovinske zbornice v prvi vrsti
vidi kot dokaz, da za njim ne stoji trgovinski lobi kot smo mu očitali mediji.
ANDREJ ČUŠ (samostojni poslanec): Če nekako pogledamo, Nemčija in Avstrija po katerih se radi zgledujemo in glede
na to, da je slovenska ustava nekako kopija nemške ustave, tudi tam imajo trgovine ob nedeljah zaprte, tudi v Avstriji so
trgovine ob nedeljah zaprte in nihče ne govori, da je to neustavno ali nekako nečloveško.
ŠTOR: Sicer pa je mogoče zakon naknadno še dopolniti z amandmaji, da bi ta ustrezal vsem kriterijem. Dodajmo še, da
je Čuš v začetku tedna na spletu zagnal tudi peticijo za zaprtje trgovin ob nedeljah, ki jo je do danes podpisalo že preko
4000 ljudi.

