
Večina zaposlenih v družbi Elektro Primorska stavkala že četrti dan

Nova Gorica - Večina zaposlenih v
družbi Elektro Primorska je včeraj
ponovno stavkala. Vztrajajo pri iz-
plačilu 1465 evrov nagrade v bruto
znesku na zaposlenega. Včeraj so
zavrnili tudi ponudbo uprave druž-
be, ki jim je bila pripravljena
izplačati 500 evrov nagrade v dveh
delih. Če danes do dogovora ne bo
prišlo, potem se bo stavka na-
daljevala jutri.

»Stavka je doslej potekala brez
zapletov in v skladu z zakonodajo.
Težav ni bilo s preskrbo z elek-
trično energijo. Uprava nam mora
v skladu s kolektivno pogodbo
izplačati nagrade v celotnem
znesku. Pogajamo se lahko le o
dinamiki izplačila,« vztraja Valter

Vodopivec, vodja stavkovnega od-
bora.

Z njim se strinja tudi Branko
Sevšnikar, podpredsednik sindi-
kata delavcev v energetiki. Na izre-
dni seji predsedstva v Novi Gorici
so ocenili nastali položaj. »Dokler
ni predlogov za spremembo ko-
lektivne pogodbe, je treba spo-
štovati veljavno,« je dejal Sevšnikar
in dodal, da bodo analizirali stanje
na področju energetike, ter na-
povedal zahtevo za sklic ekonom-
sko-socialnega odbora za ener-
getiko.

Po mnenju zastopnika Elektra
Primorska Darja Vrabca pa je stav-
ka nepotrebna. Poudarja, da po
oceni uprave niso izpolnjeni te-

meljni poslovni cilji ob zaključku
leta in zato ne morejo izplačati
nagrade v višini, kot jo zahteva
sindikat.

Na spor med vodstvom in sin-
dikatom se je odzvalo tudi Društvo
Mali delničarji - Skupaj smo res
močnejši. V sporočilu za javnost so
med drugim zapisali, da vidijo
izhod iz spora v izredni odpovedi
kolektivne pogodbe. Če do do-
govora ne bo prišlo, potem raz-
mišljajo, da bi s preostalimi malimi
in manjšinskimi delničarji preučili
višino nastale škode in vložili od-
škodninske zahtevke za povrnitev
morebitne škode zoper odgovorne
za stavko, jal

Včerajšnja
stavka se je
začela v
Kopru,
nadaljevala v
Sežani in Novi
Gorici ter se
končala v
Tolminu.
Povsod je
trajala po dve
uri. Četrtkova
stavka naj bi
potekala v
vseh enotah
med 7.30 in
10.30.


