
Uprava portoroškega Casinoja pričakuje, da se bodo zaposleni odrekli terjatvam za nazaj

Zaposleni v Casinoju so pred dnevi od uprave dobili v podpis
izjave, da se v primeru uspele dokapitalizacije odpovedujejo
morebitnim terjatvam za nazaj, razen lanskemu in letošnjemu
regresu. Skupaj naj bi šlo za več kot 1,5 milijona evrov
morebitnih terjatev. Nekateri so izjavo že podpisali, drugi je ne
bodo, tretji še razmišljajo.

PORTOROŽ � "Odpoved morebitnim
zahtevam za nazaj je sestavni del načrta
finančnega prestrukturiranja in bistve-
no vpliva na izvedljivost sanacije," so
pojasnili v upravi Casinoja. Podpisane
izjave so jamstvo, da bo denar iz pred-
videne dokapitalizacije namenjen raz-
voju, ne pa za kaj drugega. Tretjina od
desetmilijonske dokapitalizacije naj bi

šla namreč za naložbe, ki bodo povečale
prihodke. Načrt zavezuje vsakega od
deležnikov - lastnike k dokapitalizaciji,
banke k sprejetju dolgoročnega dogo-
vora glede posojil, zaposlene pa k
reševanju odprtih vprašanj. "Le dogovor
z vsemi deležniki bo omogočil sanacijo
in upravičil dokapitalizacijo," še pravijo
v upravi.

Izjave so med zaposlenimi vzbudile
različne odzive. Nekateri, gre za ma-
njšino, sO jih že podpisali, zlasti tisti, ki
jim podjetje nič ne dolguje. Mirjan
Ražman, predsednik lipiške enote
igralniškega sindikata, pravi, da sin-
dikat članom ne bo priporočal, kako
naj ravnajo: "Gre za individualno pra-
vico, vsak naj se odloči sam, saj so tudi
dolgovi do zaposlenih različni." Po gro-
bih ocenah obveznosti skupaj znašajo
od 1,5 do dveh milijonov evrov. "Meni,
denimo, dolgujejo, približno 15.000
evrov bruto," ocenjuje Ražman.

Po trditvah sindikata zaposlenim
podjetje dolguje del plače iz prete-
klosti, nekaterim pa tudi izplačilo na-
pitnine od marca lani naprej, ko je
začel veljati spremenjen igralniški za-
kon.

Nekaterim so menda tudi nepra-
vilno obračunavali nočno delo.
Ražman pravi še, da uprava od sin-
dikatov pričakuje, da bodo pristali na
spremembo podjetniške kolektivne
pogodbe: "V bistvu gre pri spremem-
bah za to, da bi za manj denarja delali
več časa. Pripravljeni smo se pogajati,
če bodo na mizi argumenti. Vsekakor
pa ne na vrat na nos."

V sindikatih pravijo, da so odprti za
iskanje sprejemljivih rešitev. Če bi v
Casino vstopil močan partner, ki bi bil
vanj pripravljen vlagati, bi zaposleni
morda pristali na pretopitev terjatev v

= lastniški delež, ko bi zakonodaja to
t dopuščala.
| Nekateri zaposleni se bojijo, da ute-
3 gnejo izgubiti dvakrat - prvič, ko se
2 bodo v dobri veri odrekli morebitnim

zahtevkom, drugič pa, če se družba ne
bo uspela izogniti stečaju.
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Če delničarji Casinoja na skupščini v petek ne bodo podprli predlogov o
zmanjšanju osnovnega kapitala in o dokapitalizaciji, bo morala uprava prihodnji
teden vložiti predlog za stečaj


