Datum: 9.3.2015
Konfederacija slovenskih sindikatov poziva Ekonomsko socialni svet k iskanju za vse sprejemljivih rešitev
lastništva in upravljanja v podjetjih za prodajo
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Prodaja državnega premoženja s 15 podjetji in po tem vzoru vseh ostalih je nedvomno
razdvojila državljane in delavce ter
državno in lokalno samoupravo tako resno kot že dolgo nič podobnega. Konfederacija slovenskih sindikatov
poziva k
preklicu sprejetih odločitev na Ekonomsko socialnem svetu in k iskanju za vse sprejemljivih rešitev v smislu podanega
predloga Konfederacije slovenskih sindikatov lastništva in upravljanja podjetij z modelom organsko vgrajenega sorazmerno
usklajenega samonadzora med državo, kapitalom in delavci ali državljani
s sorazmernimi lastniškimi deleži in temu
prilagojenimi sorazmernimi soupravljavskimi pravicami za zagotovljene dolgoročne uspehe poslovanja in gospodarske rasti.
V petek 6. marca so se v prostorih Sindikata žerjavistov Luke Koper sestali njihovi predstavniki in Neodvisnih sindikatov
Slovenije, Sindikatov Štajerske, Neodvisnega sindikata Cinkarne Celje ter Konfederacije slovenskih sindikatov. Na sestanku je
bilo ugotovljeno, da obstajajo skupni interesi vseh prisotnih in to še posebej zaradi podobne situacije glede želene prodaje Luke
Koper in Cinkarne Celje. V obeh primerih je skupno to, da prodaji obeh podjetij nasprotujejo v njih zaposleni delavci, občine,
lokalna skupnost ter državljanke in državljani na lokalni ravni ter v celotni Sloveniji.

Sindikati kot predstavniki delavcev v Luki Koper in Cinkarni Celje so proti prodaji podjetij . S prodajo bodo delavci izgubili
Delo:
Proti do
prodaji
Luke Koper
vse pravice
soodločanja
na takšen ali drugačen način (zakonit ali nezakonit). Država v 24 letih
ni uspela vzpostaviti
učinkovitih vzvodov za zaščito slovenskih delavcev in zato ni sprejemljiva prodaja podjetij v večinski državni lasti
domačemu ali tujemu kapitalu, ki je kot iz prakse že dobro vemo do delavcev izrazito neprizanesljiv. S prodajo bodo delavci v
podjetjih izgubili vse pravice do soodločanja o lastni usodi in tako bodo postali hlapci v lastnih podjetjih, podjetjih, ki so jih
sami ustvarili. Nenasitna država, ki ne deluje in kot takšna posameznikom služi za koncentracijo denarja in moči pa bo ponovno
preko zaslužnih posameznikov (primer predsednika Pergama) omogočila še večje razslojevanje državljank in državljanov.

V Mestni občini Celje so se nedavno opredelili do prodaje Cinkarne Celje d.d. in o stališču proti prodaji seznanili vlado . Na
predsednika vlade Mira Cerarja je župan Mestne občine Celje Bojan Šrot naslovil dopis v katerem ga je seznanil z
nasp
Prodaja je preprosto nedopustna, v Konfederaciji slovenskih sindikatov smo prepričani, da se bodo slovenski delavci ter
državljanke in državljani Slovenije temu uprli z vsemi sredstvi in tehtnica uspešnosti ali celo obstoja današnje vlade (mogoče
tudi naslednjih) se bo prevesila glede na zmožnost iskanja rešitev , ki bodo sprejemljive za vse. V interesu ljudi, države in
kapitala je uspešnost ključnih podjetij v Sloveniji in gospodarski razvoj.
Konfederacija slovenskih sindikatov je danes na Ekonomsko socialni svet nalovila POZIV k preklicu sprejetih odločitev na
Ekonomsko socialnem svetu za prodajo podjetij v večinski državni lasti ter pozvala k iskanju za vse sprejemljivih rešitev.
Podala je tudi predlog za Konfederacijo slovenskih sindikatov sprejemljive rešitve lastništva in upravljanja podjetij z
modelom organsko vgrajenega sorazmerno usklajenega samonadzora med državo, kapitalom in delavci ali državljani ,
ki bi ga bilo potrebno zaščititi z
ustavnimi garancijami . Predlagan model s sorazmernimi lastniškimi deleži in temu
prilagojenimi sorazmernimi soupravljavskimi pravicami za zagotovljene dolgoročne uspehe poslovanja in gospodarske rasti
temelji na enakovredno sorazmernem zastopanju ljudi (pred prednostno delavci podjetja in prednostno državljanke in državljani)
s tretjino, države z drugo tretjino in ostanek kapitala pri lastništvu in upravljanju, kjer bi imela svoje mesto tudi lokalna
skupnost.
V upanju na razširitev dnevnega reda 263. seje Ekonomsko socialnega sveta v petek 13. marca na problematiko, ki se odpira ob
prodaji podjetij v večinski državni lasti je s strani Konfederacije slovenskih sindikatov bil tudi pripravljen predstavljen predlog
rešitve. V okviru razširjenega dnevnega reda bI Konfederacija slovenskih sindikatov predstavila svoj predlog v podrobnosti v
kolikor ji bo le to dopuščeno.
V Konfederaciji slovenskih sindikatov smo prepričani, da je
lastništvo in upravljanje ključnih podjetij v tretjinskem
razmerju med ljudmi, državo in kapitalom ter s predstavniki lokalne skupnosti ključ do uspešnega vodenja podjetij, ki se
ga želi doseči s prodajo podjetij v večinski državni lasti, edini pogoj za izvedbo predlaganega je le sposobnost za dialog.
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Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/

PRILOGA 1: Poziv KSS k iskanju rešitev na ESS s predlogom rešitve
PRILOGA 2: Bojan Šrot obvešča Mira Cerarja o sprejetem sklepu nasprotovanja prodaji Cinkarne Celje d.d._5.3.2015
PRILOGA 3: Obvestilo predlagatelju o sprejetem sklepu MOC nasprotovanja prodaji Cinkarne d.d._25.2.2015
PRILOGA 4: Predlog celjskega mestnega svetnika v MOC_16.2.2015
PRILOGA 5: Izjava občanov Celja za sprejem v MOC_16.2.2015
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