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PODPORA STAVKI V JAVNEM PODJETJU / AZIENDA PUBBLICA 

MARJETICA KOPER, D.O.O. / S.R.L.  

 

V Glosi, Viru in Svobodnem sindikatu Slovenije podpiramo odločitev članov sindikata, da 

zaradi nespoštljivega odnosa delodajalca za 25. februar 2020 napovedo stavko. Danes je dan 

D zanje in za nas vse! Popoldanska pogajanja so zadnja priložnost za delodajalca, sicer 

bo jutri STAVKA! 

Stavkovne zahteve: 

1. dvig osnovnih plač zaposlenim v podjetju za 3,65 %; 

2. pisna zaveza uprave, da bo pogodba o kolektivnem nezgodnem zavarovanju za 

zaposlene sklenjena najkasneje do 31. marca 2020 (TO SO SI ŽE IZBORILI!); 

3. plačilo nadomestila plače za čas stavke, v višini plače, ki bi jo stavkajoči delavci prejeli, 

če bi delali, ter povračilo stroškov prevoza in prehrane za čas stavke, 

 

so resne in utemeljene in kot takšne naše in od vsakogar, ki mu je sindikalni boj skrajno blizu, 

ignoranca delavca in človeka pa neizmerno daleč. 

 

Konec lanskega leta je bila sklenjena nova tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih 

dejavnosti, s katero so se najnižje osnovne plače v komunalni dejavnosti povečale za 3,65 %. 

Ker morajo dogovoru o dvigu plač na ravni dejavnosti slediti tudi v posameznih komunalnih 

podjetjih, je sindikalna podružnica SKVNS v koprski Marjetici upravi 27. decembra 2019 dala 

pobudo za povišanje plač. Nevzdržno je, da so bili delavci Marjetice deležni korekcije osnovnih 
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plač zaradi inflacije samo enkrat, davnega leta 2012, še bolj sporno pa, da uprava Marjetice 

ne spoštuje vpliva kolektivnega dogovarjanja na plače delavcev. 

Podobno nonšalantno in nesprejemljivo je bilo tudi ravnanje nekdanjega poslovodstva glede 

kolektivnega nezgodnega zavarovanja zaposlenih. Sindikat se je v to spustil lansko jesen, 

medtem ko se je delodajalec obveznostim - vsaj za poškodbe pri delu in v zvezi z delom - iz 

77. člena panožne kolektivne pogodbe spretno izmikal, z odločitvijo in oddelitvijo sredstev je 

odlašal vse do prejšnjega petka.  

Vodstvo Marjetice nima nikakršnega moralnega in pravnega izgovora, da ne bi TAKOJ in 

NEMUDOMA dvignilo plač!  

Poiščite konkretne in korektne rešitve, ki jih od vas upravičeno pričakujemo!  

Delavke in delavci Marjetice, vam pa veliko priznanje za odločitev o zaostrovanju, bodrilo, da 

delate prav, in zagotovilo, da pri tem niste sami. Še pomembnejše: z uporom pomagate vsem, 

ne le (v) komunalni dejavnosti! 

 

Kultura in Prosveta ter Svoboda so z vami, 

s svojimi dejanji nam kažete pravo sindikalno-delavsko pot! 

 

 

 

 Mitja Šuštar, Glosa          Ana Jakopič, Vir          Mirsad Begić, SSS 


