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Zadeva: Skrajšan odpiralni čas trgovine Mercator na Bohinjski Beli
Spoštovani!
V preteklih dneh smo vaščani Bohinjske Bele presenečeno ugotovili, da je odpiralni čas poslovalnice
Mercator v našem kraju skrajšan in da se bo trgovina odslej zapiral ob 15. uri. Razočarani smo bili tudi
nad dejstvom, da razen majhnega dopisa na vratih trgovine z odločitvijo Mercatorja krajevna
skupnost ni bila seznanjena, zato zaman ugibamo tudi o vzrokih za skrajšani delovni čas.
V skladu s sloganom svojega podjetja se zagotovo zavedate, da je trgovina življenjska nit kraja,
»najboljši sosed« vsakega od nas. S skrajšanim delovnim časom se velikemu delu prebivalcev kraja, ki
se popoldne vračajo iz služb, odvzema možnost nakupa v trgovini na Bohinjski Beli, zato bodo ti
prebivalci prisiljeni svoje nakupe opravljati drugje, kar pa zagotovo ni ne v vašem interesu ne v
interesu krajevne skupnosti in celega kraja.
Poleg tega se junija število potrošnikov na Bohinjski Beli močno poveča. Vse do jeseni bo vas polna
turistov, pohodnikov, plezalcev, ki so se vedno radi ustavljali v trgovini pred in po izletih. Lani 2016
smo imeli 15.703 nočitev in 4.847 gostov , letos pa pričakujemo še 30% porast glede na povečanje
kapacitet. S skrajšanjem odpiralnega časa bodo tudi oni prisiljeni drugače organizirati svoje nakupe in
kaj lahko se zgodi, da bodo v bližini našli ponudnika, ki ni del poslovnega sistema Mercator.
Nenazadnje naj omenim, da je Mercator med ljudmi tradicionalno znan kot podjetje, ki je vedno
gojilo visoko družbeno odgovornost, katere del je skrb za skupnosti, tudi in predvsem podeželske. To
je bil tisti dejavnik, po katerem se je Mercator razlikoval od drugih trgovskih verig in potrošniki smo
vam bili za to hvaležni.
V luči zgoraj zapisnega vas v imenu Sveta Krajevne skupnosti Bohinjska Bela in vseh vaščanov
prosimo, da odpiralni čas čimprej podaljšate, da bo trgovina še naprej lahko nudila storitve mladim in
starejšim, izletnikom in turistom, skratka vsem, ki bivamo na Bohinjski Beli ali jo obiskujemo.
Hvala za razumevanje.
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