
Stavka se nadaljuje že četrti dan Podpredsednik Sindikata delavcev
dejavnosti v energetiki Branko Sevšnikar: Stavko v celoti podpiramo
Nova Gorica - V Elektru Pri-
morska seje stavka nadaljevala
tudi včeraj, po dve uri je trajala
v vsakem od štirih večjih cen-
trov družbe: v Kopru, Sežani,
Novi Gorici in Tolminu. Na izre-
dni seji predsedstva seje sestal
tudi sindikat delavcev ener-
getike in ocenil, da je stavka
upravičena.

Katja Željan

Včerajšnji sestanek med upravo
družbe in sindikatom Elektra Pri-
morske ni bil uspešen, saj v sindi-
katu tudi tokratne ponudbe upra-
ve niso sprejeli. Ta je delavcem
obljubila 500 evrov bruto nagra-
de, ki bi jo izplačali v dveh delih,

a so jo čiani stavkovnega odbora
zavrnili. »Pogajanja ponavadi te-
meljijo na pisnih ponudbah. Pri
nas dobivajo stavkajoči ]c grožnje,
zato nameravamo vztrajati do
konca,« je za Delo povedal Valter
Vodopivec, vodja stavkovnega

odbora v Elektru Primorska. Po
njegovih besedah je stavka doslej
potekala v skladu z zakonodajo,
stavkovni odbor pa ima stoodsto-
tno podporo zaposlenih. Vodopi-
vec poudarja, da zaradi stavke ne
bodo prizadeli odjemalcev, zato
so se delavci kljub stavki obvezali,
da bodo tudi med stavko odpra-
vljali morebitne okvare in tako
zagotavljali nemoteno preskrbo z
elektriko.

Kot je znano, je stavko povzroči-
la namera uprave, da zaradi slab-
šega poslovnega rezultata zniža
praznične nagrade zaposlenim s
1465 evrov bruto na zaposlenega
na 354 evrov bruto. V sindikatu
vztrajajo, da mora uprava v skla-
du s kolektivno pogodbo izplačati
celotno nagrado, pri čemer so se
pripravljeni pogajati o dinamiki
izplačila.

Stavkajoče v Elektru Primorska
podpirajo tudi v sindikatu delav-
cev energetike, ki se je včeraj v
Novi Gorici sestal na izredni seji
predsedstva. Kot je povedal pod-
predsednik Sindikata delavcev

dejavnosti v energetiki Branko
Sevšnikar, je bila kolektivna po-
godba zaposlenih v Elektru Pri-
morska kršena, zato jih v njihovih
prizadevanjih podpirajo. »Delavci
Elektra Primorska so v celoti iz-
polnili načrt dela, in če je uprava
družbe ugotovila, da takega dobič-
ka, kot so ga načrtovali, ni, bi mo-
ral najprej odstopiti predsednik
uprave družbe,« meni Sevšnikar.
Dodaja še, da bodo v prihodnje
temeljito analizirali stanje v ener-
getiki in zahtevali takojšen sklic
ekonomsko-socialnega odbora
za energetiko. »Dokler nimamo
predlogov za spremembe, je tre-
ba spoštovati sprejete kolektivne
pogodbe, to pa je stvar socialnih
partnerjev v družbi in sistema,« je
prepričan Sevšnikar.

V upravi družbe menijo, da
stavka ni upravičena. Po bese-
dah tiskovne predstavnice Elek-
tra Primorska Tjaše Frelih bo
»uprava morala poseči po vseh
pravnih sredstvih, da bo zaščiti-
la gospodarski interes družbe«.
Oglasili pa so se tudi v Društvu

malih delničarjev - Skupaj smo
močnejši (MDS), ki kot delničar
družbe upravi Elektra Primorska
predlaga odpoved posebne kolek-
tivne pogodbe in začetek pogajanj
o novi kolektivni pogodbi. Rajko
Stankovič, predsednik Društva
MDS, je zaradi nadaljevanja stavke
na upravo Elektra Primorska na-
slovil pobudo, naj začne postopek
izredne odpovedi posebne kolek-
tivne pogodbe, ki velja za energet-
sko panogo in Elektro Primorska,
ter da takoj pripravi nov osnutek
in začne pogajanja o sklenitvi no-
vega dogovora z vsemi sindikati v
podjetju. Če tudi ta skrajni ukrep
ne bo učinkovit v obliki kompro-
misnih rešitev in pogajanj, bo
Društvo MDS verjetno skupaj z
drugimi malimi in manjšinski-
mi delničarji svoje premoženje
zaščitilo tudi z morebitno vloži-
tvijo odškodninskih zahtevkov.
Po besedah Valterja Vodopivca se
bodo tudi danes pogajali z upravo.
Če pogajanja ne bodo uspešna, za
četrtek med 7.30 in 10.30 spet na-
povedujejo stavko.


