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Zadeva:

POZIV k iskanju za vse sprejemljivih rešitev lastništva in upravljanja
v podjetjih za prodajo s predlogom rešitve

Zveza:

Pravica delavcev in državljanov do soodločanja v podjetjih in razdvojenost Slovenije

Spoštovani.
Mlada Konfederacija slovenskih sindikatov, ki združuje več reprezentativnih sindikatov državne
ravni in mnoge podjetniške (še ne izpolnjuje pogoja delovanja najmanj šestih mesecev za
reprezentativnost) se zaradi pravic svojih članov, slovenskih delavcev in državljanov do soodločanja
ter razdvojenosti Slovenije obrača na Ekonomsko socialni svet s POZIVOM, da se ponovno
proučijo že sprejete odločitve, ki predstavljajo podlago za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi s prodajo
podjetij v večinski državni lasti in, da se najdejo rešitve, ki bodo sprejemljive za vse. Prepričani smo,
da so že sprejete odločitve za ljudi in Slovenijo slabe in zato smo pripravili predlog možne rešitve
za katero smo prepričani, da bi zadovoljila vse deležnike, ljudi, lokalne skupnosti, državo in kapital.
S prodajo podjetij bodo delavci zagotovo izgubili vse pravice do soodločanja v lastnih podjetjih, ki
so jih ustvarjali skoti leta in se za njihov uspeh marsičemu odrekali, sedaj pa bi naj postali le
pogodbena delovna sila v grobem pomenu industrijskih odnosov. Za Konfederacijo slovenskih
sindikatov to preprosto ni sprejemljivo. Prodaji nasprotujejo v podjetjih zaposleni delavci, sindikati,
lokalne skupnosti, občine in splošno vse državljanke in državljani, skratka celotna Slovenija.
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 nasprotovanjem občanov Celja predvideni prodaji,
ki je na žalost že v teku. Prodaji še posebej nasprotujejo zaposleni delavci v Cinkarni Celje d.d., ki
bodo storili vse za to, da ne pride do prevzema njihovega podjetja s strani morebitnega kupca. V
prilogah vam posredujemo potek sprejemanja in sam sklep Mestne občine Celje z dopisom
predsedniku vlade Miru Cerarju. Podobna situacija kot v Celju je tudi v Kopru po samo omenjenih
načrtih vlade v zvezi z izgradnjo drugega tira na podlagi javno zasebnega partnerstva po prodani
Luki Koper. Tudi zaposleni delavci v Luki Koper d.d. ostro nasprotujejo prodaji in pri tem jih v
celoti podpirajo občani Kopra s širšo lokalno skupnostjo in Mestno občino Koper na čelu, ki je to
nestrinjanje že večkrat javno izrazila. Ne samo Koper s širšo okolico, tudi celotna Slovenija ostro
nasprotuje prodaji Luke Koper in v Konfederaciji slovenskih sindikatov smo prepričani, da bo vsa
Slovenija proti prodaji povezana kot že dolgo ne, naredila vse, da do prodaje ne pride.
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.

www.konfederacijasindikatov.si

V interesu ljudi, države in kapitala je uspešnost ključnih podjetij v Sloveniji ter gospodarski razvoj
in temu je potrebno slediti na vsakem koraku s pravičnim in poštenim delom.
Predlagamo vam eno od možnih rešitev, za katero smo v Konfederaciji slovenskih sindikatov
prepričani, da bi bila sprejemljiva za vse vpletene z interesi po ohranitvi lastništva nad slovenskimi
podjetji in uspešnosti v današnji večinski državni lasti slovenskih podjetij. Predlagamo model
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) do tretjine, države z drugo tretjino in kapitala s tretjo tretjino pri lastništvu in upravljanju,
kjer bi imela svoje mesto tudi občine.
Predlagamo vam, da nam na 263. seji Ekonomsko socialnega sveta omogočite podrobno
predstavitev predlagane rešitve v okviru nove točke dnevnega reda z razpravo o problematiki
razdvojenosti Slovenije v zvezi s prodajo podjetij v večinski državni lasti.
V okviru razširjenega dnevnega reda bi Konfederacija slovenskih sindikatov podrobno predstavila
svoj predlog v kolikor ji bo le to dopuščeno, saj 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 (za vsako
ceno) podjetij v večinski državni lasti, edini pogoj za izvedbo predlaganega je le sposobnost za dialog.
Konfederacije slovenskih sindikatov je za model lastništva in upravljanja podjetij z organsko
vgrajenim sorazmerno usklajenim samonadzorom med državo, kapitalom in delavci ali
državljani s sorazmernimi lastniškimi deleži in temu prilagojenimi sorazmernimi soupravljavskimi
pravicami in pri tem vključujoč občine za zagotovljene dolgoročne uspehe poslovanja in
gospodarske rasti v Sloveniji.
O vaši odločitvi glede predlagane razširitve dnevnega reda nas prosim obvestite do srede 11. marca.
Vnaprej se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,
s spoštovanjem,
Gvido Novak
predsedni k
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Predlog celjskega mestnega svetnika v MOC
Izjava občanov Celja za sprejem v MOC
Dopis župana MOC - Mestne občine Celje Bojana Šrota predsedniku vlade Miru Cerarju
Obvestilo predlagatelju o sprejetem sklepu nasprotovanja prodaji Cinkarne Celje
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naslovniku;
Natalija Berlec, sekretarka ESS;
Miro Cerar, predsednik Vlade;
Borut Pahor, predsednik RS;
sindikatom KSS;
arhiv.

Obveščanje članov sindikatov KSS in zainteresirane javnosti z objavo na spletu.

