SINDIKATI IZ ENERGETSKE, ŽELEZNIŠKE, PRISTANIŠKE IN CESTNE DEJAVNOSTI SLOVENIJE:

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije
Sindikati Slovenskih železnic
Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti

na podlagi ugotovitev:

-

-

da predstavljamo interese zaposlenih v strateško pomembnih dejavnostih; energetike, cestnega
in pristaniškega gospodarstva ter železniške dejavnosti,
da delujemo v družbah z večinskim državnim lastništvom,
da predstavljamo zaposlene v družbah, ki upravljajo s strateško pomembno prometno in
energetsko infrastrukturo države,
da smo reprezentativni sindikati podpisniki tega sporazuma pomemben člen varovanja interesov
zaposlenih v posameznih družbah in da smo sposobni akcijskega delovanja in uporabe vseh oblik
sindikalnega boja, v kolikor bi to narekovale potrebe,
da gojimo pozitiven odnos do razvoja delavskega soupravljanja in da v družbah razvijamo in
krepimo delavsko participacijo zaposlenih,
da lahko poglobljeno in usklajeno delovanje sindikatov na področjih, za katere se bomo
dogovorili, nadgradi in okrepi naša pogajalska izhodišča in sindikalno moč, ter tako koristi
članom, ki jih zastopamo,

sklepamo:

SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU
sindikatov
iz energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti Slovenije

1. člen
Namen sporazuma

S podpisom tega sporazuma podpisniki izražamo skupen interes medsebojnega sodelovanja
sindikatov na področjih, ki jih opredeljuje ta sporazum.
Podpisniki tega sporazuma se zavedamo, da lahko poglobljeno sodelovanje sindikatov in izkoriščanje
sinergij sindikalnega delovanja okrepi položaj sindikatov in dvigne raven varovanja ekonomskih in
socialnih pravic našega članstva.

Podpisniki tega sporazuma se zavezujemo, da bomo naše delovanje gradili na temeljih solidarnosti,
medsebojnega spoštovanja in enakopravnosti.

2. člen
Področja sodelovanja

Podpisniki sporazuma si bomo prvenstveno prizadevali,








da se informiramo in po potrebi uskladimo naša stališča oz. sindikalne aktivnosti na
področjih urejanja naših odnosov z državo kot lastnikom družb v katerih delujemo,
da izmenjujemo izkušnje korporativnega upravljanja družb v državni lasti,
da poenotimo naša stališča in morebitne aktivnosti v zvezi s sprejemom Strategije
upravljanja naložb države in drugih dokumentov na katere napotuje Zakon o slovenskem
državnem holdingu.
da uskladimo stališča in ravnanja sindikatov do procesov liberalizacije, privatizacije in
deregulacije v dejavnostih prometa in energetike,
da vzpodbujamo krepitev socialnega dialoga na bipartitnem in tripartinem nivoju,
da medsebojno podpiramo aktivnosti sindikatov za ohranitev oz. izboljšanje socialne
varnosti naših članov

Podpisniki sporazuma bomo po potrebi razširili oblike našega sodelovanja tudi na druga področja
sindikalnega delovanja, za katera bi se predhodno dogovorili.
Podpisniki tega sporazuma si bomo izmenjevali informacije in posredovali izkušnje na področjih
sklepanja kolektivnih pogodb, delovno pravne zakonodaje, delavskega soupravljanja, bipartitnega
sporazumevanja z delodajalci oz. državo, sindikalnega izobraževanja, mednarodnega sodelovanja itd.

3. člen
Način delovanja

Podpisniki sporazuma bomo naše sodelovanje gradili kot obliko neformalnega povezovanja z
namenom medsebojnega informiranja, poenotenja stališč, ravnanj in medsebojne pomoči.
V ta namen bomo organizirali in posredovali naša stališča na sestankih, sodelovali na okroglih mizah,
forumih in z našimi stališči seznanjali članstvo ter zunanjo javnost. Naša stališča bomo poskušali
uveljaviti pri odločevalcih delodajalcev, upravi SDH, političnih strankah in delovnih telesih parlamenta
in Vladi RS.
Ob spoštovanju aktov in odločitev organov posameznih sindikatov podpisnikov, bomo uveljavljali
naše interese oz. varovali pravice naših članov z uporabo vseh legitimnih oblik sindikalnega boja.
Sindikati podpisniki si bomo prizadevali da poenotimo stališča o vseh vsebinah, ki bodo predmet
usklajevanj s področij našega sodelovanja. Pravico predlagati v obravnavo posamezne vsebine iz
področij, ki jih opredeljuje ta sporazum, ima vsak sindikat podpisnik.

Podpisniki bomo stališča, o katerih se bomo sporazumeli, oblikovali pisno.
Podpisniki sporazuma spoštujemo dejstvo, da smo sindikati vključeni v različne reprezentativne
sindikalne zveze oz. konfederacije (centrale) na državnem nivoju. Podpisniki si bomo prizadevali, da v
okolju svojih sindikalnih central pridobimo podporo za skupna stališča, ki bodo oblikovana na podlagi
sodelovanja sindikatov tega sporazuma.
Podpisniki bomo v skladu z zakonodajo in pristojnostmi svetov delavcev posameznih družb, skušali
pridobiti podporo za stališča, ki bodo oblikovana na podlagi sodelovanja med sindikati, podpisniki
tega sporazuma.
Podpisniki sporazuma imenujejo koordinatorja, ki skrbi za administrativno sklicevanje sej,
posredovanje morebitnih gradiv, pripravo pisnih materialov in ostalo korespondenco.
Administrativne stroške iz tega naslova nosi predlagatelj koordinatorja.
Podpisniki se bomo, na temeljih solidarnosti in medsebojnega spoštovanja, vzdržali vseh ravnanj, ki bi
lahko škodovala interesom drugih podpisnikov.

V Ljubljani, 1. julij 2014

