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Konfederacija slovenskih sindikatov je reprezentativna sindikalna centrala za območje države

Konfederacija po dobrega pol leta delovanja združuje že preko trideset sindikatov. Od teh so štirje iz javnega sektorja

ter ostali iz gospodarstva. Postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za reprezentativnost se je pričel v mesecu maju

na resornem Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po izpolnjenem pogoju neprekinjenega

šest mesečnega delovanja in se je zaključil v tem tednu z izdano in v konfederaciji prejeto odločbo o reprezentativnosti.

S tem so postali reprezentativni tudi v konfederacijo združeni sindikati. Dosežena reprezentativnost potrjuje namero v

konfederacijo združenih sindikatov po pravičnem in poštenem sindikalnem delovanju z izvajanjem našega skupnega

osnovnega poslanstva v katerem je na prvem mestu vedno in povsod delavec.

                  STA:   Konfederacija slovenskih sindikatov postala reprezentativna sindikalna centrala

                  MMC RTV SLO:   Konfederacija slovenskih sindikatov je postala reprezentativna

V konfederaciji smo v kratkem času storili že veliko in v tem času se je zastavljen koncept delovanja sodobne

konfederacije potrdil za uspešnega in pod istim dežnikom združeni sindikati negospodarstva in gospodarstva so

ključ do uspeha  na področju uveljavljanja interesov vseh delavcev. Sindikati javnega in zasebnega sektorja so se pod

taktirko vlade in delodajalcev v preteklosti mnogokrat znašli na različnih bregovih in so se sprti zavzemali za

nasprotujoča stališča, kar je škodilo uveljavljanju interesov vseh delavcev. V konfederaciji, ki združuje oboje, pa se ne

oziramo na vlado in delodajalce ob njihovih poskusih, da nas sprejo, saj smo trdno povezani in neomajni  v naših

enotnih stališčih.

Ob tej priložnosti bi se kot predsednik želel zahvaliti vsem članom v konfederacijo združenih sindikatov  za doslej

izkazano podporo ter obenem vsem članom čestitati  za naš skupen uspeh -  reprezentativnost , ki za nas vse pomeni

nov velik korak do izpolnitve zastavljenih ciljev.

Gvido Novak

predsednik KSS

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/
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https://www.sta.si/2176645/konfederacija-slovenskih-sindikatov-postala-reprezentativna-sindikalna-centrala
http://www.rtvslo.si/slovenija/konfederacija-slovenskih-sindikatov-je-postala-reprezentativna/374342
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