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Tudi v Novem letu naj bo vaš korak odmeven, vaša beseda pogumna,
vaša dejanja castna in eticna, vaše življenje iskrivo in polno zmag.
Vesel božic in srecno novo leto 2016
vam želi kolektiv KSS
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Gvido Novak
predsednik KSS
V veliko veselje in zadovoljstvo mi je predstaviti mlado Konfederacijo slovenskih sindikatov - KSS, ki je nastala na
podlagi želja mnogih podobno mislečih delavcev in sindikalistov s skupnim ciljem po uporu ustaljenim tirnicam
delovanja sindikatov v Sloveniji. V KSS so se združili sindikati in zveze sindikatov z namenom sodelovanja, vzajemne in
solidarnostne pomoči med sindikati, skupnega zavzemanja za boljši socialni in materialni položaj slovenskih delavcev ter
zagotavljanja pogojev za skupno delovanje na področjih prekrivanja interesov za doseganje skupnih ciljev konfederacije
in sindikatov članov ter predvsem njihovega članstva – delavcev. V Konfederaciji slovenskih sindikatov je vedno in
povsod na prvem mestu delavec. Skupno zastopanje v organizacijah in predstavniških organih na državni ravni temelji na
potrebah in interesih delavcev. Sindikati združeni v konfederacijo bodo lažje dosegali reprezentativnost na državni ravni v
panogah, dejavnostih in poklicih ter nudili strokovno pomoč sindikatom pri njihovem delovanju in tako delovali uspešneje
za svoje člane. Sindikalisti, ki predstavljajo gonilno silo nove konfederacije, naveličani umazanih zakulisnih iger so se odločili, da je za dobro delavcev v tej državi potrebno nekaj storiti in novembra 2014, po premaganih prvih resnih ovirah s
strani drugih sindikatov in države že ob registraciji, se je v Zrečah na ustanovnem sestanku rodila Konfederacija slovenskih
sindikatov. V le nekaj mesecih delovanja smo v KSS septembra 2015 dosegli status reprezentativne sindikalne centrale
za območje države.
Konfederacija deluje na konceptu trdnosti in moči samostojnih sindikatov članov pri delodajalcih in na višjih ravneh s
samostojnim statusom reprezentativnosti. S trdnimi samostojnimi sindikati se utrjuje in krepi moč ter trdnost konfederacije kot celote in delavskega gibanja za legitimno zastopanje interesov delavcev na najvišji državni ravni.
Obstoječe okorele konfederacije in zveze delujejo na ravno obratnem konceptu močnih sindikalnih central ob nemočnih
obubožanih sindikatih na nižji ravni. Nemalokrat se predstavniki sindikalnih central pogajajo za pravice članov sindikatov
z vodstvi podjetij, ne da bi predstavniki sindikalnih central sploh poznali razmere v delovni organizaciji in zato so se v nedavni zgodovini ob takšnih poskusih delavci že večkrat v mnogih podjetjih samoorganizirali in niso priznavali predstavnikov močnih sindikalnih central, ki so se z delodajalci želeli pogoditi v njihovo škodo, kot običajno. V mladi konfederaciji
močno upamo, da bomo uspešni pri uveljavljanju načela najšibkejšega člena in, da bomo uspešno krepili najmanjše enote
konfederacije - najšibkejše člene, sindikate pri delodajalcih oz. sindikate v podjetjih ter v organih javne uprave.
Koncept delovanja z v nadaljevanju predstavljenimi temeljnimi načeli in cilji, ki smo jih tudi zapisali v Statut, je v
slovenskem prostoru unikaten in prvi pozitivni rezultati so se pokazali hitro po začetku delovanja konfederacije. Obstoječe dlje časa delujoče sindikalne centrale imajo v svojih statutih na prvem mestu običajno zapisano, da je njihova glavna
skrb gospodarski razvoj družbe (celotne države, ne gospodarskih družb) oziroma zastopanje družbenih, ekonomskih, socialnih in kulturnih interesov članov sindikatov. V Konfederaciji slovenskih sindikatov je vedno in povsod na prvem
mestu delavec in naša skrb ni gospodarski razvoj družbe in zastopanje vseh interesov članov sindikatov ampak pretežno le
zastopanje tistih pravic in interesov delavcev, ki izhajajo iz dela ali so tesno povezane z delom.
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Za ljudi in Slovenijo

Temeljna načela in cilji delovanja Konfederacije slovenskih sindikatov
Poslanstvo bomo v Konfederaciji slovenskih sindikatov uresničevali skozi dosledno spoštovanje in delovanje po zadanih
temeljnih načelih:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pri delovanju konfederacije mora biti vedno in povsod na prvem mestu interes in korist slovenskih delavcev;
glavni cilji konfederacije izhajajo iz ohranjanja, pridobivanja in vzdrževanja pravic delavcev in s tem materialne,
socialne in pravne varnosti članov sindikatov;
za dosego glavnih ciljev se izvajajo vse oblike sindikalnega delovanja in stavka je najvišja oblika ter skrajno sredstvo
za doseganje glavnih ciljev sindikatov in konfederacije;
pri uveljavljanju interesov se upošteva načelo postopnosti izvajanja sindikalnega delovanja;
organizirano zastopanje interesov članstva in sindikatov na pogajanjih državne ravni;
delovanje konfederacije in sindikatov članov mora biti usklajeno v najvišji možni meri;
pri delovanju v okviru socialnega dialoga je potrebno vedno spoštovati enakopravnost in samostojnost socialnih
partnerjev;
konfederacija mora vedno težiti k trdnosti in moči sindikatov članov kot samostojnih pri delodajalcih in na višjih ravneh
in s tem dejansko krepiti svojo moč in trdnost;
včlanjevanje in izstopanje sindikatov v in iz konfederacije je prostovoljno in temelji na volji sindikatov s strani
konfederacije, ta volja ne sme biti ovirana;
med sindikati je potrebno nenehno prizadevanje za vzajemnost in medsebojno solidarnost;
konfederacija mora slediti k finančni, organizacijski, ideološki in politični neodvisnosti;
sindikati člani se morajo nenehno vzdrževati kakršnih koli aktivnosti v škodo drugih sindikatov in njihovih članov;
funkcije funkcionarjev konfederacije niso združljive s funkcijami v političnih strankah.

Cilji delovanja Konfederacije slovenskih sindikatov so:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

boljši ekonomsko socialni položaj slovenskih delavcev, ki so včlanjeni v sindikate in s tem posredno vseh delavcev;
spoštovanje temeljnih človekovih pravic in udeležencev socialnega dialoga;
zastopanje interesov delavcev in sindikatov v organizacijah in ustanovah, prvenstveno na državni ravni in pomoč
sindikatom članom na nižjih ravneh;
delovanje pravne države na področju pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja ali v povezavi z njim;
pridobivanje, uveljavljanje in ohranjanje sindikalnih pravic ter sindikalne svobode;
organizacijsko močni sindikati člani z uveljavljenim statusom pri delodajalcih:
varnost sindikalnih in poklicnih pravic članstva v sindikatih;
doseganje in uveljavljanje dogovorjenih skupnih interesov sindikatov in njihovo stabilnost;
usklajeno delovanje konfederacije za doseganje skupnih interesov sindikatov in članstva;
kvalitetne kolektivne pogodbe in ostali dogovori, ki jih konfederacija ali člani sklepajo;
sodelovanje z drugimi sindikati v Sloveniji in v mednarodnem okolju;
solidarnost in vzajemnost med sindikati, člani konfederacije;
izobraževanje članstva sindikatov in osebja sindikatov s pomočjo izobraževanj, publikacij in drugimi lastnimi
dejavnostmi, v zvezi s pravicami iz dela.

Geslo Konfederacije slovenskih sindikatov iz katerega je razviden smisel poslanstva in združevanja slovenskih delavcev ter predstavlja naše dejansko delo je „Za ljudi in Slovenijo“ in v konfederaciji kot doslej v posameznih sindikatih
tudi delamo za ljudi in Slovenijo.
										predsednik
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Nuša Mesarič
sekretarka KSS
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www.konfederacijasindikatov.si
e-pošta: info@konfederacijasindikatov.si
faks: 05/903-64 75
Gvido: 040/839-316 / Nuša: 040/203-238

Predsednik konfederacije Gvido Novak je že v svojem nagovoru izpostavil dejstvo, da se v Konfederacijo slovenskih sindikatov združujejo samostojni sindikati s podobno mislečimi člani in njihovim vodstvom. Potrebno je omeniti, da se v
konfederacijo lahko včlanijo tudi individualni člani, ki težijo k ustanavljanju novih sindikatov na ravni panoge, dejavnosti
in poklica oziroma lokalne skupnosti ter organizacije. Želja številnih delavcev po ustanovitvi novega sindikata je prisotna,
predvsem zaradi nezadovoljstva nad obstoječimi sindikati. V konfederaciji smo že večkrat uspešno pomagali delavcem, ki
so se obrnili na nas s prošnjo po ustanovitvi novega sindikata. Delavcem smo nudili vso naše znanje in podporo pri registraciji sindikata z organizacijsko shemo po načelih samostojnega zastopanja pri delodajalcu in širše.
Najpomembnejše načelo konfederacije je, da najšibkejši člen določa moč celotne konfederacije, kar pomeni, da tisti, ki
so najšibkejši potrebujejo največ podpore in vse do danes se je to načelo in naš način dela izkazalo za uspešno. Predsednik
konfederacije Gvido Novak ima za sabo že več let sindikalnega dela kot predsednik Sindikata vojakov Slovenije. Dosegel je
izjemne uspehe in opozarjal na marsikatero nepravilnost v Slovenski vojski. Disciplinsko in kazensko je bil večkrat preganjan, vse z namenom zastraševanja pripadnikov Slovenske vojske. Največji uspeh predsednika Gvida Novaka je nedvomno
dobljen kolektivni spor, ki ga je na Delovnem sodišču sprožil za izplačilo neplačanega regresa za leto 2012. Zaradi njegovega truda in zmage pred sodiščem so regres prejeli vsi javni uslužbenci, saj je bila Vlada RS primorana sprejeti sklep o njegovem izplačilu vsem javnim uslužbencem. Prav tako so bili deležni izplačila plačnih nesorazmerij vsi javni uslužbenci,
tudi zaradi dobljenega kolektivnega spora predsednika Gvida Novaka.
S pooblaščenim odvetnikom Sindikata vojakov Slovenije Klemnom Vogrincem, ki je prav tako pooblaščeni odvetnik Konfederacije slovenskih sindikatov, smo uspeli tudi z odmevnim rubežem Vlade RS. Zarubil se je Renault Clio, zaradi
dolga vojaku v višini 600 EUR. V tem primeru se je delo rubežnikov pri izvrševanju zakonitega rubeža izredno oviralo,
kar pa se ne dogaja, ko je potrebno zarubiti premoženje „navadnih“ ljudi - delavcev, ki zaradi slabega socialnega položaja
ne zmorejo več plačevati položnic za osnovno preživljanje in se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. V Konfederaciji
slovenskih sindikatov trdimo, da je krivda za slab socialni položaj delavcev v Sloveniji tudi na strani sindikatov, saj
zastopanje interesov delavcev s strani obstoječih sindikatov ni bilo uspešno. Naši konfederaciji predstavlja velik izziv, da
položaj slovenskega delavca končno izboljšamo, zato bomo še bolj borbeni in zavzeti, saj bodo delavci le tako sčasoma
znova pridobili zaupanje v sindikalno delovanje v Sloveniji.
V konfederaciji se z enako mero posvečamo vsakemu delavcu, ki bi želel postati naš član, vendar nima sindikata v katerega
bi se lahko včlanil in v njem deloval. Za posameznike poskušamo storiti vse, kar je v naši moči. Konfederacija pa je, kot
že povedano, v prvi vrsti namenjena združevanju vseh v sindikate združenih delavcev, za zastopanje skupnih interesov na
državni ravni.
Zaradi opisanega koncepta delovanja, so v Konfederacijo slovenskih sindikatov dobrodošli vsi slovenski delavci, v okviru
katerega koli od sindikatov ali izven. Pomagali bomo vsem, saj delamo „Za ljudi in Slovenijo!“.
sekretarka KSS
Nuša Mesarič
w w w. k o n f e d e r a c i j a s i n d i k a t o v. s i

20 % POPUSTA
NA NAROČNINO
MOBILNEGA
PAKETA ZA ČLANE
KSS**
PRVO
OMREŽJE V
SLOVENIJI*

www.telekom.si
*Izraz »prvo omrežje v Sloveniji« opisuje časovno zaporedje začetka delovanja mobilnih in fiksnih telekomunikacijskih omrežij v Sloveniji.
**Ugodnosti veljajo za člane sindikata KSS. Uveljavlja se jih lahko le na naročniških razmerjih, ki so sklenjena v imenu osebe, ki je obenem član sindikata KSS, kar mora biti razvidno iz članske
kartice. Ugodnost 20 % popusta na osnovno mesečno naročnino mobilnega paketa Telekoma Slovenije velja za nove in obstoječe naročnike storitev Mobitel naslednjih paketov: Brezskrbni, Deezer
neomejeni, Džabest 2000, Džabest 2000 za zmeri, Džabest 250, Džabest 250 za zmeri, Džabest 3000 Deezer, Džabest 3000, Deezer za zmeri, Džabest Na polno, Džabest na polno za zmeri,
Džabest Ruzak, Enostavni 100, Enostavni 100 plus, Enostavni 1000, Enostavni 1000 plus, Enostavni 300, Enostavni 300 plus, EU brezskrbni, EU neomejeni, Gluhi plus, Itak Džabest, Itak paket,
Itak Plus paket, Mini Povezani, Mobilni Internet Brezskrbni, Mobilni Internet L, Mobilni Internet M, Mobilni Internet S, Mobilni Internet XL, Mobilni Internet XS, Neomejeni A, Neomejeni B, Neomejeni
C, Neomejeni D, Net 2 GB, Net Neomejeni, Osnovni paket, Paket 2014, Paket 2015, Paket Gluhi, Paket Penzion plus, Paket SOS-plus, Penzion 100, Penzion 300, Penzion 300 plus, Penzion
Neomejeni, Povezani 120, Povezani 2000, Povezani 2400, Povezani 400, Povezani 400 plus. Popust na osnovno mesečno naročnino se izključuje z drugimi popusti ter z ugodnostjo znižane
mesečne naročnine v primeru, ko so naročniki istočasno naročniki mobilnih paketov in storitev SiOL ter imajo skupni račun. Ob izgubi pravice do uporabe kartice KSS naročniki niso več upravičeni
do zgornjih ugodnosti. Za dodatne informacije o prodajni ponudbi in ceniku drugih storitev obiščite Telekomove centre, www.telekom.si ali pokličite na 080 70 70. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana.
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“Za koga, za Slovenijo”
www.sindikatvojakov.si
e-pošta: info@sindikatvojakov.si
faks: 05/903-64 75
Gvido: 040/839-316 / Jasmin: 031/394-570
Sindikat vojakov Slovenije – SVS je pet let pred KSS nastal podobno kot KSS na predlog predsednika Gvida Novaka z
združitvijo nezadovoljnih podobno mislečih pripadnikov Slovenske vojske – SV zaradi do takratnega slabega zastopanja
zaposlenih v SV, preko do takrat delujočih sindikatov in splošno. Pet let kasneje pa je nastala KSS z združitvijo podobno
mislečih delavcev in sindikalnih vodij, s tem pa je na moči ogromno pridobil tudi SVS. Kot smo zapisali v SVS ob njegovi
ustanovitvi velja v celoti še danes, da je SVS edini sindikat, ki zastopa le pripadnike SV. Ob polnoletnosti SV leta 2009
smo ob ustanovitvi SVS zapisali tudi, da si SV in njeni pripadniki ob polnoletnosti zaslužimo, da imamo nekoga, ki bo deloval samo za naše interese in ne vseh zaposlenih na obrambnem ministrstvu (civilna zaščita, upravni del MORS...). S tem
bo deloval le na enem specializiranem področju in zato kvalitetneje ter bolj učinkovito. Zapisano se je v praksi izkazalo za
pravilno, saj je SVS specializiran za zaposlene v Slovenski vojski in zato dosega tudi odlične rezultate. Naj samo spomnimo
na v novembru izborjeno pravico do nadur za vse ure preko 8 ur dnevnega dela za vse angažirane pripadnike v begunski
krizi. SVS je edini od v SV delujočih sindikatov javno označil navodila ministrice Andreje Katič načelniku Generalštaba
generalmajorju dr. Andreju Ostermanu o nadurah nad 12 ur dnevnega dela za nezakonita in zaradi tega je predsednik SVS
bil deležen ostrih javnih napadov s strani obrambnega ministrstva. Po dveh tednih pa je ministrica brez vsakršnih obrazložitev podpisala odredbo v takšni obliki, kot jo je zahteval SVS. Kot že običajno so podpis te odredbe spremljale ostre
obsodbe predsednika SVS Gvida Novaka. Medtem ko je eden od v SV delujočih sindikatov označil izplačilo nadur preko
12 ur dnevnega dela celo za svoj uspeh.
V SVS si še vedno prizadevamo za sklenitev kolektivne pogodbe obrambne dejavnosti ali za vojaške poklice, do katere
pravico nam delodajalec neutemeljeno odreka od same ustanovitve SVS. Kolektivne pogodbe so v Republiki Sloveniji
temelj določanja pravic in dolžnosti iz delovnega razmerja. Tako so pripadniki SV edini državljani RS v delovnem razmerju
brez obojestransko določenih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, s tem pa odrinjeni na rob družbe, kot brezpravni drugorazredni državljani. Ta odrinejnost je tudi posledica za SVS neustavne popolne prepovedi stavke za vojaške
osebe, ki je edino pravo orožje sindikatov, kar se je že večkrat v celoti potrdilo v primerljivem poklicu policista. Tako je nedavno na eni izmed sej v Državnem zboru eden od poslancev predsednika SVS označil za “invalidnega”, ker vodi invaliden
sindikat brez pravice do stavke.
Kot že lep čas reprezentativen sindikat v vojaških poklicih vojak, podčastnik in častnik ter v dejavnosti obrambe, bomo z
našimi bitkami nadaljevali na trdi in neizprosni poti do zmage, čeprav bi v socialnem dialogu morali zmagovalci biti vsi, saj
je lahko le takšen socialni dialog uspešen. V SVS še vedno kot ob svojem nastanku delamo s polno paro in bomo tudi
v bodoče, vse dokler bomo imeli podporo pri naših članih in pripadnikih SV, ostali zvesti našim načelom delovanja in
ustaljenim praksam organiziranja ter delovanja.
sekretar SVS
Jasmin Mahmutović

predsednik SVS
Gvido Novak
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Zveze podjetniških sindikatov v zasebnem sektorju

Ob predstavitvi dveh regijskih zvez podjetniških sindikatov Konfederacije slovenskih sindikatov – Sindikatov Štajerske
(KSS – SŠ) in Konfederacije slovenskih sindikatov – Sindikatov Podravja (KSS – SP), je potrebno predstaviti njuno zgodovino, saj gre za dve od prvih regijskih sindikatov v Sloveniji, ki sta do nedavnega bili združeni v Konfederacijo neodvisnih sindikatov Slovenije – Neodvisnost pod vodstvom Draga Lombarja, ki danes okrnjena le še životari pod vodstvom
predsednice Ljubljanske regije KNSS – Neodvisnost Evelin Vesenjak. Obe sindikalni regiji, ki združujeta podjetniške sindikate v Podravju in na Štajerskem sta se združili v Konfederacijo slovenskih sindikatov po izstopu iz KNSS – Neodvisnost
in preimenovanju, KNSS – Celjske regije se danes imenuje KSS – Sindikati Štajerske, ime KNSS – Mariborske regije pa
se je spremenilo v KSS – Sindikati Podravja.
Glavni povod za začetek razkrajanja KNSS – Neodvisnost in prve ideje o nastanku Konfederacije
slovenskih sindikatov so se porodile ob enostranski izključitvi Sindikata vojakov Slovenije, zaradi
preveč ofenzivnega delovanja, ki ni bilo po godu
starim sindikalnim liderjem, navajenim lagodnega
življenja, zagotovljenega s pomočjo pri vladanju
vsakokratni vladajoči politični opciji.
Sindikatu vojakov Slovenije sta se nato v skupni
borbi za pravičnejše in strokovnejše delovanje sindikalnih central pridružili obe regiji KNSS - Neodvisnost, danes preimenovani v KSS – SP in KSS –
SŠ. Pod novim imenom uspešno zastopata in vodita
njihove podjetniške sindikate ter individualne člane
in v Konfederaciji slovenskih sindikatov verjamemo, da bomo znali in zmogli pomagati tudi drugim
sindikatom in delavcem, če se nam bodo le pridružili. Člani obeh regijskih zvez tako KSS-SP, kot KSS-SŠ imajo v konfederaciji vso podporo in trudili se bomo, da bomo sodelovanje z leti le še nadgrajevali in izboljševali.
V zvezi z umestitvijo podjetniških sindikatov v KSS je potrebno pojasniti, da se v KSS združujejo sindikati javnega in
realnega sektorja z vedno upoštevanim načelom usklajevanja stališč do najvišje možne mere med vsemi sindikati zasebnega in javnega sektorja. S tako usklajenimi stališči KSS ter njeni sindikati nastopamo navzven enotno. Premnogokrat so
Vlada in delodajalci sprli sindikate javnega in zasebnega sektorja med sabo in na tak način z lahkoto dosegli želeno. V KSS
bomo naredili vse, da se bomo v konfederaciji poenotili in stali za trdnimi enotnimi stališči do Vlade in delodajalcev, saj ima
večina delavcev obeh sektorjev enake probleme.
V KSS upamo, da se nam bodo pridružili sindikati gospodarstva še iz drugih regij Slovenije, kot recimo sindikati
Gorenjske, s katerimi smo se o tem že
pogovarjali, saj bomo z zastopanostjo
delavcev po vsej Sloveniji lahko bolje
uveljavljali naša načela delovanja ter
dosegali zastavljene cilje.

w w w. k o n f e d e r a c i j a s i n d i k a t o v. s i

Sindikati Podravja
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Konfederacija slovenskih sindikatov
Sindikati podravja
www.sindikatipodravja.si
e-pošta: info@sindikatipodravja.si
Milan: 041/753-868
KSS – SP združuje podjetniške sindikate ter individualne člane v Podravju. Med večjimi v KSS – SP združenimi podjetniškimi sindikati so sindikati v podjetjih Impol d.d., Mariborska Livarna Maribor d.d., UNIOR – Kovaška industrija d.d. Zreče,
SwatyComet d.o.o., Isokon d.o.o. Slovenske Konjice, Anoksidal d.o.o., ARRIVA Štajerska d.d., Aktiva čiščenje d.o.o.,
MSK d.o.o., Žito d.d., GKN Driveline Slovenija d.o.o., KALDERA d.o.o. ter mnogimi manjšimi podjetji.
V KSS - SP se resnično in pošteno borimo za delavske pravice z dokazljivimi dejstvi, s kar 10 stavkami, ki smo jih v ne tako
davni preteklosti vodili proti novodobnim brezbrižnim delodajalcem. Najodmevnejša stavka je trajala kar mesec dni aprila
2004 v Zreškem Unior-ju, zaključila se je kot gladovna stavka v zadnjem tednu. Slovenska sodišča so po svojih nezakonitih
in prirejenih merilih označila stavko za nezakonito, medtem ko Evropsko sodišče za človekove pravice o zakonitosti stavke
še odloča.
V KSS – SP pozivamo širše delavske množice k vključitvi v naše vrste. Delavski razred se vse prevečkrat ne zaveda, da je
edino sindikat tisti, ki se bori za njihove pravice. Slednje izpostavljamo zato, ker nas ogromno in vedno več delavcev, ki so
izgubili še zadnje pravice iz dela iščejo takrat, ko je za njih že skoraj prepozno.
Naj velja poziv vsem, ki boste to prebrali: Vključujte se v prave sindikate takrat in ko je še čas!

ZIMA 2015/2016

KSS – Sindkati Podravja
predsednik Milan Mesarič

Hotel Pod Roglo***

POLPENZION IN SMUČARSKA VOZOVNICA: 38€/os. na dan,
1 otrok do 12 leta biva brezplačno!

Ponudba je veljavna od dec. 2015 do mar. 2016
Hotel pod Roglo*** se nahaja na odlični lokaciji in s svojo
lego omogoča aktivne počitnice ali sprostitev od napornih dni. Poznani smo po dobri domači hrani. V letu 2015
se ponašajo s ponudbo prve slovenske pivske kopeli. V
hotelu se nahaja tudi velika večnamenska dvorana, aperitiv bar,
seminarske sobe, galerija, otroški kotiček.
Opremljenost sob: sobe so prijetno opremljene s tušem
ali kadjo, SAT televizijo, sušilcem za lase.
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja s klasično strežbo, solatni bife
Wellness in relax: razvajanje in sproščanje v pivski kopeli
(www.pivskakopel.si)
V ceno je vključeno: 76€/os. 3 dni, 2x polpenzion, 2x celodnevna smučarska vozovnica za smučišče Rogla, brezplačen Wi-Fi, 1x vozovnica za adrenalinski park Zlodejevo.
Ugodnost: Člani sindikata imajo 50% popusta na 1. Slovensko pivsko kopel!
Popusti: en otrok do 12. leta biva BREZPLAČNO!
Rezervacije na: booking@hotelpodroglo.com ali 070 576 520
www.hotelpodroglo.com

w w w. k o n f e d e r a c i j a s i n d i k a t o v. s i
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Sindikati Štajerske

Konfederacija slovenskih sindikatov
Sindikati Štajerske
www.sindikati.si
e-pošta: sindikatistajerske@konfederacijasindikatov.si
Igor: 040-364-999
KSS – SŠ združuje podjetniške sindikate ter individualne člane na Štajerskem. Med večjimi v KSS – SŠ združenimi podjetniškimi sindikati so sindikati v podjetjih BSH Hišni aparati d.o.o., Juteks d.o.o, Štore Steel d.o.o., Emo Orodjarna d.o.o.,
Steklarna Rogaška d.o.o., Klima Celje d.d., Veplas d.d., Meja Šentjur d.d., Aha Secaplast d.o.o., Golte d.o.o ter mnogimi
manjšimi podjetji.
V KSS – SŠ se veš čas srečujemo z mnogimi stečaji podjetij, kot nedavna podjetja AHA Secaplast iz Laškega, posledično
niha tudi število članov. Kljub nihanju članstva smo uspešni pri zastopanju članov in zaposlenih v podjetjih kjer delujemo.
Poseben poudarek dajemo urejanju stanja po odpovedanih kolekitnih pogodbah dejavnsoti in neplačevanju socialnih ter
pokojninskih prispevkov za delavce v mnogih podjetih. Na obeh omenjeneih področjih neurejenega pravnega stanja delavcev smo z KSS že vložili dve zahtevi za presojo ustavnosti zakonov, ki to dopuščajo. Zelo nas žalosti, da morajo sindikati
namesto države skrbeti za plačevanje prispevkov od plače in se tako boriti proti nepošteni konkurenci dobrim podjetjem,
za katere nas skrbi, da bodo izumrla, če država ne bo uredila obravnave vseh pod enakimi pogoji. Država je celo dlje časa
podpirala neplačevanje prispevkov z odlaganjem ter celo odpuščanjem plačila prispevkov v škodo delavca. To je za nas
nedopustno in zato bomo s pomočjo KSS storili vse, da se bo delavcem v opisanih situacijah štela odmera pokojnine za ves
čas opravljanja dela.
Vsi člani imajo brzeplačno pravno zastopanje s strani pooblščenega odvetnika za delovno pravne zadeve in brezplačen prvi
posvet članom ter njihovim družinskim članov v vseh pravnih zadevah pred sodišči in splošno.
Doslej smo za naše člane uredili mnoge ugodnosti v obliki popustov pri mnogih poslovnih partnerjih, odslej pa bomo to
zagotavljali v okviru in s pomočjo KSS.
Podjetja in delavce na celjskem ter širše pozivamo, da se nam pridružijo v našem sindikalnem boju za boljši in pravičnejši
delavski jutri.
KSS – Sindikati Štajerske
predsednik Igor Robida

DELAV KI
GLAS
w w w. k o n f e d e r a c i j a s i n d i k a t o v. s i

Sindikat direktorjev in ravnateljev Slovenije
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www.sindir.si
e-pošta: anton.obreht@guest.arnes.si
Anton: 041/728-982

Sindikat direktorjev in ravnateljev, kratko imenovan SINDIR, je bil ustanovljen 25. maja 2010 v Zrečah. Spoznali smo, da
se lahko zase pogajamo le sami. Danes smo reprezentativen sindikat v poklicu „Vodstveni poklici v vzgoji in izobraževanju“. Predstavniki SINDIR smo redno na pogajanjih z Vlado in s svojo prisotnostjo opozarjamo, da ni vse v najlepšem
redu. Bili smo dovolj glasni, da se bodo v decembru 2015 pričele odpravljati anomalije v sistemu plač v javnem sektorju.
Predvidena so nova pogajanja in vsi optimistično pričakujemo razplet za plačno skupino B, ki naj bi upošteval naše cilje,
želje, zahteve in pričakovanja:
−
−
−
−
−
−
−

Odpraviti želimo krivice in anomalije v sistemu plač v javnem sektorju (Vladni predlog bo na mizi že decembra
2015).
Pričakujemo pravično in primerljivo umestitev ravnateljev v plačne razrede in letno preverjanje umestitve ravnatelja v
plačni razred.
Pričakujemo priznanje nazivov in plačnih razredov. Tudi ravnatelj ima pravico do napredovanja.
Pričakujemo spremembo postopka imenovanja in razreševanja ravnatelja. Preprečiti moramo akcije trenutnega navdiha lokalnih oblasti. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - MIZŠ mora pri imenovanju in razreševanju ravnatelja prevzeti vidno in odgovorno vlogo.
Pričakujemo, da se bodo specifike javnih zavodov lahko obravnavale naknadno vsaj enkrat letno.
Pričakujemo kakovostno ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja in mesečno izplačilo le te.
Delovno mesto ravnatelja ne bi smelo biti tako na prepihu, ker je težko ostati objektiven.

Sindikat SINDIR nudi svojim članom brezplačno pravno svetovanje in subvencionirano pravno pomoč. V tem informatorju
so naštete tudi druge ugodnosti, ki izhajajo iz pravic članstva v SINDIR in KSS. Ravnatelji se moramo zavedati, da smo
premalo skrbeli zase in sedaj iščemo krivca in našli smo ga. Le sami in združeni lahko kaj dosežemo na pogajanjih z Vlado
RS, in s pogovori na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Iskreno se zahvaljujem vsem udeležencem Strokovnega
srečanja, ki je potekalo v sredo, 2. 12. 2015 na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Zahvaljujem se tudi gospe
ministrici dr. Maji Makovec Brenčič in državni sekretarki dr. Andreji Barle Lakota za neprecenljiv prispevek k delovnemu
elanu ravnateljev in spodbudne besede pred pogajanji.
predsednik SINDIR
Anton Obreht

w w w. k o n f e d e r a c i j a s i n d i k a t o v. s i
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SPUKC - Sindikat zdravstva Slovenije

“NOVA ALTERNATIVA – ZA LJUDI”
www.spukc.si
e-pošta: info@spukc.si
SPUKC: 031/255-829
V SPUKC - Sindikatu zdravstva Slovenije smo si kot člani Konfederacije slovenskih sindikatov zastavili za cilj učinkovito
proaktivno sindikalno delovanje, ki bi pritegnilo čim večje število zaposlenih različnih poklicnih skupin znotraj javnega
sektorja v dejavnosti zdravstva in širše, predvsem z naslednjimi ključnimi nalogami:
−
−
−
−
−
−

−

postati resna alternativa obstoječim zvezam in konfederacijam, ki izhajajo iz poosamosvojitvenega obdobja izpred 20
in več let ter s časom postati vodilna sila delavcev v dejavnosti zdravstva v Sloveniji;
doseči ustrezno veljavo poklicev in si izbojevati najmanj enakopraven in pošten položaj v podpornih službah in
drugih poklicih v dejavnosti zdravstva zaposlenih oseb pri obravnavanju in vsebinah obravnave glede na druge
dejavnosti in poklice v Sloveniji tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju;
izbojevati si najmanj enakopraven in pošten položaj v poklicih tradicionalne in dopolnilne medicine pri obravnavanju
in vsebinah obravnave glede na druge poklice v dejavnosti zdravstva v Republiki Sloveniji;
zavzemati se za sodelovanje med zaposlenimi pri opravljanju poklicev znotraj dejavnosti zdravstva in širše v javnem
sektorju in zasebnem sektorju;
zavzemati se za boljši materialni in socialni položaj ter ustrezno ureditev statusa zaposlenih oseb zaposlenih v podpornih
službah in drugih poklicih v dejavnosti zdravstva, s poudarkom na članih SPUKC;
varovati pravice iz delovnega razmerja in v povezavi z delom pri delodajalcu:
− ki jih lahko zaposleni pri delodajalcu varujejo le prek sindikata;
− o katerih je delodajalec dolžan obveščati sindikat po zakonu ali kolektivnih pogodbah;
− na pobudo posameznih članov za svoje pravice (v disciplinskih postopkih ali delovnih sporih in same sindikalne
pravice);
− ki jih imajo delavci ob postavljanju v neenakopraven ali neugoden položaj zaradi sindikalnega delovanja;
− z dopustnimi oblikami sindikalnih aktivnosti;
sodelovati in se povezovati z drugimi sindikati, zvezami in s konfederacijami sindikatov na državni in mednarodni
ravni.

V SPUKC verjamemo, da skupaj s KSS zmoremo in znamo izboljšati socialni položaj zaposlenih v slovenskem
zdravstvu in z vsemi močmi si bomo za njegovo izboljšanje tudi prizadevali, seveda z našimi člani in podporo vseh
zaposlenih v zdravstvu za katere močno upamo, da se nam bodo pridružili v čim večjem številu in nam tako izkazali
zaupanje ter dali potrebno moč in podporo za izpolnitev zastavljenih ciljev v SPUKC. Smo mlada nadobudna ekipa, ki je
rekla DOVOLJ položaju in razmeram v državi kjer smo delavci kot sužnji zgolj ujetniki nepoštenega sistema, ki so ga v
veliki meri pomagali soustvarjati nekateri od reprezentativnih sindikatov in njihovih »nepogrešljivih« sindikalistov, ki so na
svojih položajih že več kot 20 let! V prvi vrsti se zavzemamo za spremembe, ki bi omogočale slehernemu delavcu dostojno
plačilo za opravljeno delo, predvsem pa delovno okolje brez ustrahovanj in pritiskov nadrejenih. Ker se zavedamo, da je
to žal danes postal naš »kruti vsakdan«, smo se odločili boriti se z novimi metodami in sredstvi, takimi, ki omogočajo
individualno zastopanje za vsakega našega člana na enak način in pod enakimi pogoji zato pozivamo vse delavce, ne glede
iz katerega poklica prihajajo: Podprite nas, da bomo mi lahko podprli VAS!
sekretar SPUKC 										
Andrej Dočinski 										

w w w. k o n f e d e r a c i j a s i n d i k a t o v. s i

predsednik SPUKC
Damir Janekovič

Konfederacija slovenskih sindikatov
Za ljudi in Slovenijo

M

Ž

PRISTOPNA IZJAVA

www.konfederacijasindikatov.si
e-pošta: info@konfederacijasindikatov.si

IME IN PRIIMEK:

(obkroži)

NASLOV BIVALIŠČA:

SPOL:
Davčna številka:
Telefon:
Mobilni telefon:
E-poštni naslov:

S podpisom te pristopne izjave sprejmem statut sindikata v katerega se včlanjujem in
KSS. Zavezujem se plačevati z akti sindikata ali konfederacije določeno članarino, katero
se mi lahko odteguje od plače pri delodajalcu (če ni vpisan TRR) ali s trajnikom iz mojega
transakcijskega računa - TRR, vpisanem desno, v skladu z akti sindikata ali konfederacije.
Dovoljujem zbiranje mojih osebnih podatkov, ki so nujno potrebni sindikatu za delovanje.

KSS - SP

KSS - SŠ

SINDIR

SPUKC

SUPSJ

SPVS

PROSTOVOLJNO VSTOPAM V SPODAJ OBKROŽEN SINDIKAT
SVS

V KOLIKOR SINDIKATA NE OBKROŽIM VSTOPAM V KSS
Datum in kraj:
Podpis:

Sindikalno bom deloval v okviru delovne organizacije moje zaposlitve:

(delovna organizacija zaposlitve)

Poklic/dejavnost v kateri opravljam delo v okviru moje zaposlitve je:
(poklic/dejavnost)

Naziv mojega delovnega mesta v pogodbi o zaposlitvi je:
(delovno mesto)

SOGLASJE ZA DIREKTNO BREMENITEV

Član iz desne strani pristopne izjave se zavezujem plačevati članarino in soglašam z
odtegovanjem članarine z direktno bremenitvijo iz mojega TRR številka:

SI56

EUR

(podpis pooblaščene osebe)

podpis:

Soglašam z odtegovanjem članarine iz mojega transakcijskega računa v določeni višini z akti
posameznega sindikata ali v KSS. Višina članarine v sindikatih je različna in zato jo bo spodaj na
tem soglasju vpisala pooblaščena oseba sindikata ali KSS po posvetu z mano o mojem statusu
zaposlitve in mesečni plači. Pred vpisom višine članarine vas bodo za posvet kontaktirali iz
posameznega sindikata ali iz KSS. Članarino dovolim odtegovati v naknadno dogovorjeni in s
strani pooblaščene osebe sindikata ali KSS vpisani višini ter v skladu z mojim soglasjem, ki ga
bom na zahtevo sindikata podal tudi pisno:

višina članarine:
(ime in priimek pooblaščene osebe)

Zavezujem se javiti vsako spremembo plače ali transakcijskega računa v kolikor do nje
pride in ima vpliv na višino članarino in za bremenitev TRR.

2.

T-2

3.

BKS

4.

ERGO

KOT ČLAN KSS ŽELIM UVELJAVITI – AKTIVIRATI UGODNOSTI
TELEKOM

OBKROŽI ŠTEVILKE PRED NAVEDENIM PARTNERJEM:

1.

Podpis člana:

Pristopno izjavo pošljite na naslov: Konfederacija slovenskih sindikatov, p.p. 3704, 1000 Ljubljana - ali sindikatu včlanitve / včlanitev je možna tudi preko spleta na strani KSS

V BKS Bank člani KSS
preprosto dobite več.

Rastite z nami.
BKS-paket dobrodošlice
za člane konfederacije KSS:
- podarimo 40€*,
- osnovni limit tudi do 2.000€,
- nagradna igra z bogatimi nagradami,
- brezplačno 12-mesečno vodenje računa,
- brezplačni dvigi na bankomatih,
- brezplačna pristopnina k elektronski banki,
- brezplačna aplikacija za mobilno banko,
- višja obrestna mera za prvi depozit,
- druge ugodnosti.

BKS-paket dobrodošlice
*Velja za prvih 150 strank, ki bodo v času akcije
pri banki odprle transakcijski račun in nanj
prejele vsaj 6 plač.

Sindikat uslužbencev plačne skupine J
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“Brez nas ne gre”
www.supsj.si
e-pošta: info@supsj.si
Darja: 051/677-134 / Karmen: 051/677-092 / Jožica: 051/677-103
SUPSJ smo ustanovili 9. julija 2015. Združili smo se zaradi perečih težav in podrejenosti uslužbencev plačne skupine J, v
primerjavi z ostalimi plačnimi skupinami zaposlenih v javnem sektorju. Kršene so nam pravice splošnega načela enakosti
pred zakonom ter načela enakega in dostojnega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah.
Združila nas je želja v boju za pravičnejši in boljši jutri ter želja, da se nas sliši, da opozorimo nase, da smo tudi uslužbenci
plačne skupine J pomemben deležnik v delovnih procesih, da opravljamo odgovorna in zahtevna dela, da smo enakopraven
člen v svojih organizacijah in, da mora temu primerno tudi biti plačilo za naše delo. Zagovarjamo in borimo se za pravičnejšo
in dostojanstveno ureditev plačne skupine J. Naše poslanstvo je zagotoviti dvig socialne varnosti in vrednosti posameznika.
Postati želimo enakopraven partner pri pogajanjih z vlado in ostalimi sindikati pri kreiranju plačne politike v javnem sektorju Vizija, ki nas vodi, je predvsem postati zaupanja vreden sindikat, zanesljiv partner in sogovornik, ki s svojimi odgovornimi in motiviranimi predstavniki prepozna položaj javnega uslužbenca plačne skupine J in nanj opozarja odgovorne predstavnike državne in lokalne skupnosti. Za naš obstoj in razvoj so zelo pomembne vrednote, ki jih zagovarjamo: spoštovanje
in sodelovanje, spoštljiv odnos do vseh deležnikov, ki temelji na medsebojnem zaupanju in občutku varnosti. Sleherno
mnenje našega člana šteje in je enakovredno obravnavano. Vsi člani sodelujemo in se spoštujemo. Skrb za socialni položaj
javnih uslužbencev plačne skupine J je: boriti se za odpravo anomalij plačne skupine J v plačnem sistemu iz leta 2008, boriti
se za povrnitev dostojanstva in za dialoško sistemsko reševanje stisk zaposlenih. Prijazno vas vabimo na ogled naše spletne
strani, kjer se boste lahko prepričali, da nam je najpomembnejši javni uslužbenec, njegove pravice in dostojanstvo. To
je bilo do sedaj največkrat poteptano. Prepričajte se o našem poslanstvu, viziji in vrednotah in stopite med nas. Vabimo vas,
da se nam pridružite. Skupaj smo močnejši in zmoremo!
podpredsednica SUPSJ Karmen Rotman
generalna sekretarka SUPSJ Jožica Frangeš
predsednica SUPSJ Darja Vrečko
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Ugodnosti za člane KSS

10%

Bovec šport center je sodobno podjetje, ki nudi
pristno doživljanje narave za vse generacije.
Bovec Šport Center nudi 10% popust na vse vodene
aktivnosti centra. www.bovec-sc.si

10%

TELODROM je vadbeni studio v Ljubljani, ki predstavlja
popolnoma nov veter v fitnes industriji. Je moderna
oblika vadbenega prostora, kjer se srečate
strokovnost, zabava, sprostitev, aktivnost, druženje in
učenje. www.telodrom.com
V prodajalni YOGI MOTO CENTER ter spletni trgovini
www.yogi.si je na voljo celotna ponudba, ki je
predstavljena v POLO katalogu.

50%

Člani KSS ob preloženi članski izkaznici na blagajni na
smučarskem centru Kope smučajo ponedeljek, torek,
sreda 50% ceneje. www.kope.si

15%

15%
10%

TERME MARIBOR vam v hotelih Habakuk, Arena,
Bellevue, Bolfenk, Videc, Best Western Plus Piramida
in Orel nudi 15% popust na objavljene paketne cene,
ki jih najdete na spletni strani www.termemb.si

TERME ŠMARJEŠKE TOPLICE nudijo 10% na redne
cene namestitve in na redne cene wellness storitev.

10%
10%

TERME DOLENJSKE TOPLICE nudijo 10% na redne
cene namestitve in na redne cene wellness storitev.

20%
20%

HOTEL ŠPORT OTOČEC vam nudi 20 % popust na
redne cene namestitev po veljavnem ceniku.

20%

Kavarna LucIfer članom sindikata nudi:
-20% popust za čokoladne izdelke podjetja Luci d.o.o
-20% popust na pijačo ter prigrizke v kavarni Lucifer
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TALASO v Strunjanu vam nudi 10% na redne cene
namestitve in na redne cene wellness storitev.

VULKANIZERSTVO IN AVTOPRALNICA ŽIVIC vam ob
predložitvi članske izkaznice nudi 20% popusta na
vulkanizerske storitve. gume-zivic.com

Ugodnosti za člane KSS

50%
20%
15%

1. Slovenska pivska kopel

Člani KSS ob predloženi članski izkaznici koristijo 50%
popusta za razvajanje v pivski kopeli. www.pivskakopel.si

HOTEL KRKA NOVO MESTO članom nudijo
20% popust na cene namestitev po veljavnem ceniku.
ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER OTOČEC nudi 15%
popust na cene storitev po veljavnem ceniku.

50%

Estetika Fabjan nudi članom KSS 50% popust na
lasersko odstranjevanje kožnih znamenj, ter 45%
popusta na lasersko odstranitev žilnih sprememb.
www.fabjan.si

20%

TENIS CENTER JEZERO v Velenju, vam nudi 20%
popusta za obisk fitnesa (enkratni obisk ali mesečna
karta) za igranje tenisa v letni in zimski sezoni.

15%

HOTEL SAVA ROGAŠKA vam nudi do 15% popusta na
namestitev in izvedbo dogodkov v hotelu SAVA in
hotelu ZAGREB.

30%

Za člane in njihove družinske člane (partner, otroci)
nudijo ob bivanju v apartmaju še dodatno:- 30%
popust na osnovno ceno kopalnih kart;
- 20% popust na storitve wellness centra Vivat.

10%

Ob predložitvi članske izkaznice na recepciji članom
Sindikata priznava 10 % popust na vse hotelske
storitve, popust priznava tudi njihovim družinskim
članom. Več informacij na www.hotelpodroglo.com.

20%

Za člane sindikata in njihove družinske člane(partner,
otroci), ob predložitvi članske izkaznice:- 20 % popust
na vse redne karte za kopanje - 20 % popust na redne
cene nastanitve, ne velja za pakete in akcijske ponudbe.

10%
15%
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Nudi članom KSS 10 % popust na vse wellness storitve
(kopanje v bazenih, savne, masaže v centrih Wai Thai
in Ayurveda) ter 10 % popust na namestitve v hotelih.
Šola vožnje RELAX Velenje in Mozirje EKSKLUZIVNO
nudi naslednje ugodnosti: - 15% popust pri najemu
storitve kombi prevozov, - 10 % popust na redno
ceno ure vožnje za A in B kategorijo. Tel: 041 227 133
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Sindikat poklicnih voznikov Slovenije

“Za koga, za voznike!”
www.sindikavoznikov.si
e-pošta: info@sindikavoznikov.si
Karina: 040/203-735
Poletna vročina je zbližala KSS in poklicne voznike, ki smo svoj, dobrega pol leta delujoč Sindikat mobilnih delavcev Slovenije, na zboru članov pred vstopom v KSS, preimenovali v Sindikat poklicnih voznikov Slovenije - SPVS. Obljubljamo
neizprosen sindikalni boj za pravice poklicnih voznikov, ki jih v samostojnem poklicnem sindikatu doslej v Sloveniji
ni zastopal še nihče. Zadali smo si zahtevne cilje med katerimi, kot prvo in bistveno, želimo urediti zakonito plačilo dela
poklicnim voznikom in zagotoviti obremenitve voznikov v dopustnih mejah po slovenskih in evropskih delovnopravnih
predpisih, neodvisno od dopustnih obremenitev po cestno prometnih predpisih. Ena od naših kratkoročno prioritetnih nalog
je ureditev obvezne vgradnje dodatnih klimatskih naprav, delujočih neodvisno od teka motorja. Te klimatske naprave, ki
jih danes po grobi oceni 80% poklicnih voznikov v svojih vozilih nima, so nujne za zagotavljanje ustreznega počitka in s
tem zdravja in varnosti poklicnih voznikov, ter drugih udeležencev v cestnem prometu. V KSS so nam doslej že veliko pomagali in verjamemo, da nam še bodo, do izpolnitve vseh zadanih ciljev, saj je predsednik KSS Gvido Novak po izobrazbi
diplomirani inženir tehnologije prometa in nas voznike razume, v kratkem sodelovanju pa je spoznal že večino naših težav
in problemov.
Problemov in težav poklicnih voznikov se je v dolgih letih sindikalne neaktivnosti nabralo mnogo in najbolj pereča področja, za ureditev katerih si bomo pod okriljem KSS prizadevali, so:
− obnoviti ustrezno veljavo poklica, odpraviti deregulacijo poklica, dvigniti osnovno plačo voznika;
− zagotoviti enako plačilo za enakovredno delo, še posebej pri istem delodajalcu;
− plačilo poklicnih voznikov po predpisih, ki že danes veljajo za plačilo dela v Republiki Sloveniji, to so plačilo po urah,
izplačilo dodatkov na pogoje dela in delovno dobo, ter realne dnevnice;
− pravno ureditev odnosov med delodajalci in poklicnimi vozniki in širše (kopenski promet) s kolektivno pogodbo, ki je
danes nimamo;
− boj proti, za voznike (in tudi državo) škodljivi, sivi ekonomiji z obračunavanjem in plačevanjem dela voznikov po kilometrih in procentih, s prikazom minimalne plače (ki je osnova za izračun pokojnine !) in s plačilom „fiktivnih“ dnevnic;
− ureditev „beneficije“ oz. obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja za poklicne voznike;
− boj proti delu na črno in nelojalni konkurenci;
− zahtevati intenzivnejše nadzorovanje zakonitosti na delovnopravnem področju, s poudarkom na zagotavljanju varnih in
zdravih pogojev dela, še posebej glede dopustnih obremenitev z delom;
− ureditev zadostnega števila parkirnih mest v Sloveniji, za domača vozila in tista v tranzitu s pripadajočo ustrezno infrastrukturo za poklicne voznike (tuši, sanitarije...);
− vgradnja dodatnih klimatskih naprav v vsa vozila, postavitev ustreznih odrov za čiščenje cerad pozimi, s potrebno varnostno in delovno opremo, v podjetjih in na parkiriščih;
zraven naštetega pa bomo po najboljših močeh ščitili poklicne voznike, v individualnih pravdnih postopkih, pred povračilnimi ukrepi delodajalcev - tudi pred mobingom in najhujšimi oblikami ustrahovanja s fizičnim obračunavanjem.
V Sindikatu poklicnih voznikov Slovenije smo prepričani, da bomo združeni poklicni vozniki, s trdim delom in ob podpori Konfederacije slovenskih sindikatov, dosegli vse zastavljene cilje in tako povrnili spoštovanje našemu poklicu,
voznikom pa zagotovili pošteno plačilo, varno delo, dostojno življenje in preskrbljeno starost. Zagotovo pa bomo z
našim delom dosegli tudi pozitivne učinke za splošno varnost v cestnem prometu.
sekretarka SPVS
Karina Ditz
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predsednik SPVS
Andrej Šega

Že narejeno v KSS
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Že narejeno v KSS
Sindikati podobno mislečih zastopnikov delavcev so ogromno naredili že s samo ustanovitvijo KSS, saj nam je resorno
ministrstvo za delo prvo registracijo lansko poletje zavrnilo iz nam nerazumljivih razlogov. Takoj po ponovni ustanovitvi
KSS z istimi ustanovnimi akti ter tokrat uspešni registraciji smo intenzivno delali na preoblikovanju ter preimenovanju dveh
regij KNSS – Neodvisnost, Celjske in Mariborske, ki sta se kasneje preimenovani združili v KSS. Vzporedno smo ustanavljali prvi sindikat spremljajočega osebja v javnem sektorju SPUKC in kasneje še SUPSJ. Za tem se je pod okriljem KSS
preimenoval ter vstopil v KSS z novim imenom Sindikat poklicnih voznikov Slovenije – SPVS. Danes potekajo procesi
včlanjevanja in priprav Sindikata lokalne uprave Slovenije zaradi mnogih članov iz občin ter upravnih enot državne uprave
na lokalni ravni z različnimi izpostavami, in ta sindikat bo tudi združeval vse naštete skupine zaposlenih na lokalni ravni v
upravi.
Na področju uveljavljanja interesov delavcev smo od Ustavnega sodišča zahtevali presojo ustavnosti Zakona o delovnih
razmerjih – ZDR zaradi pravne praznine pri plačevanju dodatkov v gospodarstvu, kjer ni kolektivne pogodbe, saj njihove
višine ZDR ne določa, vemo pa, da za polovico delavcev v Sloveniji ni veljavne kolektivne pogodbe, splošna pa ni v veljavi
že več kot 10 let. KSS je zahtevala tudi presojo ustavnosti za veliko večino delavcev diskriminatornih in škodljivih določil
delavske ustave - ZDR o ugodnostih le za člane sindikatov, saj so v nekaterih kolektivnih pogodbah (kot tekstilna industrija)
šli celo v takšne skrajnosti, da so člani „pravih“ sindikatov, podpisnikov za delavce škodljive kolektivne pogodbe deležni
jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči, medtem ko drugi delavci pri istem delodajalcu, ki niso v „pravem“ sindikatu ali
sploh niso v sindikatu, do jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči sploh niso upravičeni.
Ves čas od ustanovitve KSS aktivno delamo na zagotavljanju pogojev za pogajanja z Vlado RS za pravice zaposlenih v
javnem sektorju. V Ekonomsko socialni svet je KSS imenovala svojega člana, kateremu pa sodelovanje iz nam neznanih
razlogov še ni omogočeno. Ob povedanem je potrebno poudariti, da so za KSS pri delovanju največji nasprotnik drugi
sindikati in ne delodajalci, kar pa na žalost Vlada RS s pridom prikrito izkorišča in diskriminiranje ter izvedbo umazanih
poslov prepušča sindikatom, ki se na ta način borijo za pridobljen status. Opozoriti je potrebno, da gre pri vseh „ugodnostih“
za sindikate ter pri njihovem statusu za pravice zaposlenih, ki jih zastopajo in ne sindikatov. Mnogi sindikati to pozabljajo
in se obnašajo, kot da opravljajo dejavnost (ustvarjanje dobička), saj smo v KSS mnogokrat bili deležni očitkov, da jim
povzročamo poslovno škodo.
Letos septembra je KSS dosegla status reprezentativne sindikalne centrale za območje države, reprezentativna je v dveh
dejavnostih in dveh poklicih. Pogoji za reprezentativnost KSS so bili doseženi takoj po izpolnitvi pogoja šestmesečnega
neprekinjenega delovanja. Z reprezentativnostjo se je KSS kot najmlajša postavila ob bok ostalim sindikalnim centralam,
ki so se ob ustanovitvi KSS neformalno združile, za kar smo v KSS prepričani, da splošno ni dobro za sindikalno delovanje
v Sloveniji zaradi izgubljene samostojnosti in avtonomnosti posameznih sindikalnih central, ki z različnostjo dajeta moč
splošnemu sindikalnemu gibanju. Od lani smo bili mnogokrat priča enotnim stališčem in skupnim nastopom sedmih sindikalnih central in ločeno KSS, ki bo ohranila avtonomnost, saj je unikatna in se mnogokrat ne strinja v celoti z drugimi
sindikalnimi centralami, kar je prav.
KSS predlaga dva zakona v sprejem
Še v mesecu decembru bo KSS vložila dva predloga zakonov, samostojen Zakon o minimalnih pravicah delavcev – ZMPD
in Zakon o spremembah Zakona o obrambi. S prvim ZMPD bo KSS predlagala sprejem zakona, ki bo uredil osnovne oz.
temeljne pravice delavcev, ki danes niso varovane oz. zaradi odpovedanih kolektivnih pogodb v gospodarstvu sploh niso
nikjer določene. ZMPD usklajuje naše predpise s pravnim redom Evropske unije in vzporedno ureja mnoge pomanjkljivosti delovno-pravnega področja v Sloveniji. Ključni želeni učinki ZMPD se bodo v kratkem času pokazali z zmanjšano
brezposelnostjo in krepitvijo pravne ter socialne države, vse skupaj pa vodi v progresivno gospodarsko rast. ZMPD so v
večmesečnem proučevanju imeli v ZSSS ter več parlamentarnih političnih strankah. Po skrbni proučitvi političnih strank
je njihova ugotovitev bila podobna, da je takšen zakon za Slovenijo nujno potreben in dobrodošel ter, da je vsebinsko zelo
dobro dodelan. Vse politične stranke, ki so proučevale ZMPD, so si želele le njegovega čim prejšnjega sprejema takšnega
w w w. k o n f e d e r a c i j a s i n d i k a t o v. s i

20

KSS predlaga dva zakona v sprejem

kot je pripravljen brez vsebinskih popravkov. V KSS močno upamo tudi na podporo ostalih sindikalnih central in sindikatov, saj gre za resnično potreben zakon, ki bo določil minimalne pravice delavcev, za katere smo v KSS prepričani, da
bi jih morala država urediti z zakonom in da tako pomembne zadeve ne bi smele biti prepuščene v celoti kolektivnemu dogovarjanju, saj so danes slovenski delavci v obstoječem sistemu kolektivnega dogovarjanja preveč in mnogokrat prepuščeni
krutemu izkoriščanju, brez vsakršne možnosti za dostojno življenje in zaščito svojih pravic, ki jih, kot rečeno, večina sploh
nima zaradi odpovedanih kolektivnih pogodb v gospodarstvu, vključno s splošno za gospodarstvo že pred kar desetimi leti.

				

Blagodejni vplivi ZMPD na gospodarsko rast, brezposelnost in socialno državo v dobro ljudi in države.
S predlogom Zakona o spremembah Zakona o obrambi zakona, pa bomo poskusili vojake in pripadnike Slovenske vojske
izenačiti z ostalimi državljani s tem, da spremenimo za vojake sporno prepoved dela po 45 letu starosti in za vse pripadnike
sporne pogodbe o zaposlitvi za določen čas in jim s tem omogočiti dostojno življenje brez strahu za službo. S črtanjem alineje enega izmed odstavkov obrambnega zakona bi vojakom in pripadnikom omogočili najemanje dolgoročnih stanovanjskih
kreditov, o katerih lahko danes le sanjajo. Država in politika se do vojakov že dolgo obnaša mačehovsko in jim že najmanj
petnajst let obljubljata reševanje njihovih problemov vedno z izgovorom, da ni politične volje in potrebne dvotretjinske
večine za spremembe obrambnega zakona. Ob begunski krizi se je izkazalo, da če sta prisotni volja in želja ni nikakršen
problem sprememba obrambnega zakona, saj so ga poslanci spremenili dobesedno čez noč. V KSS in SVS bomo z vloženim
predlogom zakona poslancem dali možnost spremeniti nepošteno ureditev, ki Sloveniji in predvsem pripadnikom Slovenske
vojske ter v največji meri vojakom povzroča mnoge težave, zaradi katerih imamo v vojski že več poveljujočih kot vojakov.
Oba zakona bosta vložena s 5.000 podpisi volivk in volivcev, ki jih bomo zbirali v določenem roku 60 dni, s strani predsednika Državnega zbora. V KSS upamo, da bo začetek roka za zbiranje podpisov razpisan takoj po novem letu. Že danes
in tukaj apeliramo na vse delavce in pripadnike Slovenske vojske in še posebej vojake, da bodo odšli na upravne enote
in si vzajemno pomagali ter oddali svoj podpis podpore obema predlogoma zakona, delavci v gospodarstvu za vojake in
obratno. Skupaj bomo zagotovo uspeli in zbrali dovolj podpisov podpore in tako prepričali poslance v nujnost sprejetja obeh
zakonov zaradi njune legitimnosti.
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Po letu dni delovanja KSS je napočil čas, da smo za naše člane in njihove družine pripravili nekaj ugodnosti. Ena od
možnosti, ki se ponujajo sindikalno združenim delavcem, je zagotovo zastopanje velikega števila potencialnih strank za
podjetja, ki v ponujanju določenih ugodnosti članom sindikatov vidijo svojo poslovno priložnost. V KSS smo poskrbeli za
ugodnosti na unikaten način, saj za pridobivanje ugodnosti članom sindikatov KSS skrbi zunanja oseba, ki se za to dejavnost
financira preko podjetij, ki ponujajo ugodnosti našim članov. Takšen način organiziranja za zagotavljanje ugodnosti članom
je nujen, v kolikor se želimo v konfederaciji in sindikatih polno posvečati svojemu osnovnemu poslanstvu – delavcu in z
njim povezanimi delovno-pravnimi zadevami. Danes je delovno-pravno področje tako kompleksno, da se sindikalno delo
ne da opravljati polovičarsko in zato nam za urejanje ugodnosti članom v KSS zmanjkuje časa. Kot smo se organizirali porabimo dosti manj časa, popusti pa so pripravljeni dosti kvalitetnejše z minimalnimi administrativnimi stroški KSS. Izdaja
našega informatorja Delavski glas je tudi strošek KSS, a bomo z njim obveščali članstvo z aktualnimi vsebinami sindikalne
narave, zraven pa so in bodo predstavljene še razne ugodnosti za naše člane.
Vse ugodnosti za naše člane bomo predstavljali v našem informatorju Delavski glas, ki bo načeloma izhajal dvomesečno
ter na posebni spletni strani www.popusti.konfederacijasindikatov.si, kjer bo tudi možna aktivacija ugodnosti in popustov,
za katere ponudniki zahtevajo aktivacijo preko KSS - imenovanih TOP 6. Trenutno je možna aktivacija štirih od šestih
ugodnosti TOP 6, ker so za dva pogovori za sklenitev pogodbe še v teku, gre pa za eno od trgovskih verig in ponudnika
električne energije, dogovor o najmanj 10% popustu za člane KSS je že dogovorjen, potreben pa je še dogovor o vsakokratni
aktivaciji popusta na blagajni preko črtne kode iz članske izkaznice. Pri ponudniku električne energije je prišlo po sklenjeni
pogodbi s KSS do združevanja energijskih podjetij in bo s popusti za člane KSS potrebno počakati do zaključka združitve.
Takoj ko bo aktivacija teh dveh popustov iz TOP 6 ponudbe ugodnosti možna, jo bo možno izvesti na spletni strani www.
popusti.konfederacijasindikatov.si. Večina popustov pa bo dosegljiva le z veljavno člansko izkaznico ter osebno identifikacijo. Aktivacijo ugodnosti TOP 6 preko KSS so zahtevali ponudniki ugodnosti zaradi možnih zlorab s predstavljanjem
za člana KSS ali v njo združenega sindikata. Iz prakse poznamo mnoge zlonamerne primere uporabe neveljavnih članskih
izkaznic. V sindikate so se mnogi včlanili le zato, da so pridobili člansko izkaznico in z njo vse ugodnosti sindikata, po
pridobljeni članski izkaznici pa so izstopili iz sindikata brez vrnitve članske izkaznice, ugodnosti pa so uveljavljali še naprej
brez plačevanja članarine sindikatu. V KSS smo pozdravili zahtevo ponudnikov popustov po njihovi aktivaciji preko KSS,
saj bodo tako onemogočene zlorabe neveljavnih članskih izkaznic. Z aktivacijami popustov za nove člane sindikatov KSS
bodo ponudnikom popustov redno javljene tudi vse spremembe članstva, torej tudi tistih, ki so iz sindikatov KSS izstopili
in niso več upravičeni do ugodnosti KSS.
V KSS verjamemo, da bodo člani sindikatov pripravljene ugodnosti sprejeli z veseljem in močno upamo, da bodo h koriščenju ugodnosti ter včlanitvi v KSS in sindikate povabili tudi svoje prijatelje ter znance. Veseli bomo vseh, saj se nam s
številom članov povečuje tudi legitimnost delovanja.

Na zadnji hrbtni strani informatorja je kratka predstavitev TOP 6 ugodnosti z izračunom mesečnega prihranka. Več o popustih pa kot že rečeno na spletni strani www.popusti.konfederacijasindikatov.si, kjer je možna aktivacija popustov z
vpisom imena in priimka člana ter številke črtne kode iz članske izkaznice KSS oz. posameznega v KSS združenega sindikata. Aktivacija je podobno možna tudi z obkroženimi ponudniki popustov na pristopni izjavi iz sredine informatorja, ki jo
izpolnjeno predate ali pošljete po pošti želenemu sindikatu včlanitve ali neposredno KSS, slednje velja za vse delavce, ki
delajo kjer še ni sindikata oz. tisti, ki se želijo včlaniti v KSS.
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KOT ČLAN KSS MESEČNO PRIHRANIM IN ŽIVIM CENEJE !
KSS je s svojimi partnerji dogovorila ugodnosti in popuste za svoje člane, ki jih njeni člani lahko koristijo mesečno po
njihovi predhodni aktivaciji preko KSS. Vabimo vas, da aktivirate ugodnosti in popuste po vaši meri tako, da sledite
navodilom na spletni strani www.popusti.konfederacijasindikatov.si. Novi člani lahko aktivacijo izvedejo z
obkroženim partnerjem na pristopni izjavi, ki se nahaja v sredini Delavskega glasu, in jo pošljejo na naslov KSS ali
sindikata v katerega se včlanijo.

Ugodnost pri mesečni naročnini paketov naročniških razmerij mobilne telefonije Telekoma Slovenije v višini 20% popusta, lahko izkoristite obstoječi
in novi Ugodnost pri mesečni naročnini paketov naročniških razmerij mobilne telefonije Telekoma Slovenije v višini 20% popusta, lahko koristijo
obstoječi in novi naročniki pri Telekomu Slovenije, hkrati člani KSS ali to
ob aktivaciji popusta postanejo. Ugodnost velja za člane KSS in vse živeče
v gospodinjstvu na istem naslovu stalnega prebivališča člana.

BKS-paket dobrodošlice za člane KSS. Ob prvem prilivu plače brezplačni
avtomatski limit tudi do 2.000€ (odvisno od višine plače in izbranega
paketa). Brezplačno: 12-mesečno vodenje osebnega računa, dvigi na bankomati, pristopnina k elektronski banki, aplikacija za mobilno banko, višja
obrestna mera za prvi depozit in druge ugodnosti. Prvim 150 članom KSS,
ki bodo v času akcije odprli osebni račun in nanj prejeli vsaj 6 plač, BKS
Bank podari 40€. Akcija z bogato nagradno igro bo trajala
do 15. februarja 2016.

ERGO Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji nudi vsem članom KSS od
najmanj 10% do 15% popusta na obstoječe lanskoletne premije avtomobilskih, domskih in nezgodnih zavarovanj ob predložitvi lanskoletne
police. Zahtevek za izračun njihove ponudbe z lanskoletno polico
željenega zavarovanja pošljite na e-poštni naslov
zavarovanja@konfederacijasindikatov.si.
Ponudba velja v času oglaševanja pri KSS, najmanj pa v letu 2016.

Ugodnost 30% popusta novim naročnikom T-2 storitev na redne cene
paketov T2, T3 ali T4 ob 24 mesečni vezavi, obstoječim naročnikom
T-2 storitev pa 20% popusta za nadgradnjo v paketih T2, T3 ali T4.

V prihodu...

Od januarja 2016 bodo člani KSS ob predložitvi članske izkaznice
deležni popusta v višini 10% na vse nakupe (tudi na akcijske cene) pri
eni od najmočnejših prehrambnih trgovskih verig.
Tudi pri enem od ponudnikov električne energije bodo člani KSS od
januarja 2016 dalje lahko uveljavljali 10% popust mesečno.

KOT ČLAN KSS MESEČNO PRIHRANIM IN ŽIVIM CENEJE !

KSS še ureja za vas ....
...je v prihodu:

nakupi

elektrika

gorivo

izleti in potovanja

