
 

 
NEODVISNI SINDIKATI SLOVENIJE 

------------------------------------------------------------------------                                               

     Ptuj, 27.04.2015 

 

 

Dušan pozdravljen! 

 

 

V imenu delavskega in sindikalnega boja izražam hotenje po skupnem nastopu vaše in naše 

sindikalne organizacije v zaščiti interesov zaposlenih v podjetju Cinkarna iz Celja in morebiti še 

širše.     

Kot sam veš je položaj v državi kritičen, vršijo se razprodaje vsega »državnega«  premoženja po 

dogovoru 15 + 64 in vse ostalo, kar pomeni tudi naravna bogastva; zemlja, gozdovi, vodni viri in 

na »koncu« tudi stavbe Vlade RS in Državnega zbora RS. Še posebej nas skrbi prikrito ukinjanje 

javnega zdravstvenega in pokojninskega sklada, to je ZZZS in ZPIZ, in njun postopen prenos  na 

banke in zavarovalnice v tuji lasti.  

Zaposleni v Cinkarni so se na zborih delavcev jasno izrazili proti odtujitvi v smislu  razprodaje 

svojega odličnega podjetja in izrazili zaskrbljenost in sum v početje predstavnikov konzorcija 

prodajalcev, ki nekako ponujajo »spisek dobrih želja« zaposlenim brez kančka trdne zaveze 

njihovih izpolnitev. Vse dosedanje razprodaje, v kolikor nam je znano, so se dogajale po skorajda 

isti metodi in nikjer naj ne bi bile zaveze izpolnjene tako kot bi morale biti. Prežema nas občutek, 

da so pogovori s konzorcijem le dejanja namenjena samim sebi, saj je glavni prodajalec v 

trenutku iskrenosti  povedal, da lahko s klikom izklopi delavce iz pogajanj o svojih pravicah v 

postopku prodaje in kot, da se z delavci pogovarja iz milosti in zaradi formalne in ne realne 

izpolnitve odgovornosti iz Socialnega sporazuma 2015/16, ki govori o prodaji podjetij in katerega 

sopodpisnik ste tudi ZSSS.     

Pod krinko obljube nekoga nekomu, Vlada RS prepušča z odtujitvijo naše lastnine, minulo delo, 

razvojno vizijo države in socialno ekonomsko pravičnost delitve ustvarjenega tujcem ter drugim 

državam, nas tako načrtno pelje v zagotov in dekadenten razpad države ter  ustvarja pogoj 

trajnega zbrisa kot skupnosti iz zgodovine in obličja zemlje. 

Dosedanji dogodki razprodaj kažejo na to, da je potrebna konkretna akcija v zaščito zaposlenih in 

družbene lastnine (sedaj imenovane državna lastnina), še posebej Cinkarne, ker so tako ogrožena 

delovna mesta in razvoj podjetja in katero iz dobička svojega letnega  poslovanja odvaja znaten 

denar javnemu pokojninskemu skladu, to je ZPIZu, točneje Modri zavarovalnici, ki je del KADa 

(družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki je v sestavi ZPIZa. 

Vlada RS pripravlja pravno osnovo za delavsko delničarstvo, ki bo mrtva črka na papirju, saj 

zaposleni po razprodaji podjetij ne bodo imel kje sodelovati kot solastniki. Zaradi ne 

enakopravnega položaja zaposlenih do osebne zasebne lastnine napram tujcem vas pozivamo, da 

zaustavimo brezglavo odtujevanje lastnine. 
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