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SINDIKAT VIR PODPIRA ZAHTEVE  

SINDIKATA DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE 
 
Kot sindikat vzgoje in izobraževanja se zavedamo v kakšnih izjemno tveganih in zahtevnih             
okoliščinah so prisiljeni trgovci in trgovke (ter ostali delavci, ki so v teh časih še posebej                
obremenjeni: medicinske sestre, strežnice, čistilke, poštarji…). Medtem ko se večina lahko           
izolira v varnem zavetju, so omenjene delavke dnevno izpostavljene vsem oblikam tveganja,            
s tem pa ni v nevarnosti samo njihovo življenje, ampak življenja svojcev, otrok, starejših za               
katere morajo skrbeti.  
 
Zato v polnosti podpiramo naslednje zahteve SDTS:  

1. Striktna časovna omejitev časa odprtosti trgovin največ do 18.00 in glede na lokalne             
specifike še manj. Ključno je, da zavarujemo življenja ljudi in hkrati omogočimo nakup             
najbolj nujnih surovin.  

2. Natančno spoštovanje priporočil NIJZ in omejitev števila kupcev na poslovalnico tako,           
da ima kupec 20m2 (v kvadraturo se ne šteje prostor, kjer so police, hladilniki itd.). Na                
tem mestu potrebujemo tudi bolj učinkovit nadzor! 

3. Vzpostavitev skrbnega varnostnega sistema pred vstopom v trgovino, da vanje ne           
prihajajo osebe z znaki okužbe. 

4. Uvedba merjenja telesne temperature zaposlenih v trgovinski dejavnosti pred         
prihodom na delo, podobno prakso že imajo nekatera podjetja in prinaša minimalno            
varovalko, da bi bolni delavci pod prisilo zaslužka ali nevednosti hodili v službo. 

5. Glede na ekstremne pogoje zahtevamo uvedbo 50% dodatka za delo v oteženih            
okoliščinah. Kolektivna pogodba za javni sektor ima predviden dodatek za delo v            
času epidemije, zato je prav, da so tega deležni tudi delavci v zasebnem sektorju. 

6. Nadzor nad poslovanjem drogerij (Tuš Drogerija, DM, Mueller), ki skladno z Odlokom            
o začasni prepovedi blaga in storitev ne smejo biti odprte.  

7. Sprejem natančnih pravil ravnanja v trgovinah in učinkovitejše obveščanje kupcev ter           
striktnejši nadzor. Striktna uveljavitev razkuževalnih točk, pleksi zaščit na blagajni ter           
druge zaposlenih in kupcev. 

 



 

8. Vlada naj sprejme uredbo o uporabi zaščitne opreme za zaposlene in ki ji morajo              
delodajalci, ki še naprej poslujejo, svojim zaposlenim nemudoma zagotoviti (rokavice,          
maske, pleksi steklo kot higienski minimum).  

 
Trgovke in trgovci v času ene najhujših kriz po drugi svetovni vojni, ko je preskrba z                
življenjskimi potrebščinami tako pomembna, opravljajo izjemno DRUŽBENO FUNKCIJO.        
Trgovke so zdaj dobilo še nove zadolžitve, vključno z nujnim razkuževanjem poslovalnic in             
obveščanjem strank, marsikatera je že zbolela. Prav zato bi morala biti absolutna prioriteta             
države in celotne družbe, da delavkam trgovine zagotovi ustrezne pogoje, plačilo ter            
predvsem zaščiti njihova življenja.  
 
V izrednih razmerah, v stanjih, ko je treba stopiti skupaj, si pomagati, ni čas branjenje               
dobičkov, za minimalne prihranke v škodo delavstva, ampak moramo po najboljših močeh            
ohranjati zdravje celotne družbe, vsakega posameznika. Zaščita trgovk in trgovcev je velik            
korak v to smer.  
 
Še enkrat poudarjamo, da v polnosti podpiramo zahteve SDTS ter vas tudi mi pozivamo, da               
jih sprejmete. V nasprotnem primeru bomo skupaj z ostalimi sindikati zaostrovali naše            
aktivnosti.  
 
Obenem pozivamo predstavnike delodajalcev kot pristojna ministrstva, da naredijo vse, da se            
prekine postopek za odpoved zaposlitve predsednici sindikata LIDL Slovenija Tjaši Kozole, ki            
ga vodi uprava podjetja LIDL. To ni le napad na predsednico sindikata, ampak na samo               
pravico do združevanja delavcev. Kako lahko podjetje svoji zaposleni očita malomarnost,           
hkrati pa ne poskrbi za varnost in zdravje delavcev in kupcev? Storite raje vse, da to hudo                 
krizo vsi skupaj prebrodimo kar najhitreje, kar najučinkoviteje in v kar največji možni meri              
zdravi (in živi!). 
 
V upanju na skupno rešitev vas lepo pozdravljamo! 
 
 
 Ana Jakopič, sekretarka Vir Matejka Žekš, predsednica Vir    

  


