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Začetek razpada KNSS - Neodvisnost, iz njihove Celjske regije so nastali Sindikati Štajerske Konfederacije

slovenskih sindikatov

V Konfederacija neodvisnih sindikatov Slovenije - Neodvisnost se je po izključitvi Sindikata vojakov Slovenije pred

letom dni pričel proces razkroja. Dolgoletnega predsednika Ljubljanske regije Edvarda Kržišnika in soustanovitelja

KNSS - Neodvisnost so z metodami izsiljevanja prisilili v odstop in potem se je pričelo z medsebojnim

obračunavanjem, ki še kar poteka in je vse bolj umazano. Obračunati so želeli tudi z Erčulj Jožetom , enako

soustanoviteljem KNSS - Neodvisnot in tesnim sodelavcem prvega predsednika Franceta Tomšiča, a jim ni uspelo.

Po teh dogodkih se je rodila Konfederacija slovenskih sindikatov in sedaj se ji je tudi formalno pridružila prva od regij,

Celjska regija KNSS - Neodvisnost, ki ni več bila pripravljena prenašati nedelovanja KNSS - Neodvisnost in mnogokrat

delovanja v škodo članstva. Celjska regija KNSS - Neodvisnost se je preimenovala in rodili so se Sindikati Štajerske.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je obvestilo Sindikate štajerske o vpisu posodobljenega

preimenovanega sindikata v evidenco sindikatov.

            

Sindikalna centrala, konfederacija KNSS – Neodvisnost je bila ustanovljena 30. marca 1990 na ustanovnem kongresu v

Cankarjevem domu, kot "prva demokratična sindikalna centrala v Sloveniji", so imeli zapisano na njihovi spletni strani,

ki ne deluje več, v povezavi knssneodvisnost.si . Do razpadanja v KNSS - Neodvisnost prišlo pod vodstvom

predsednika Draga Lombarja, za katerega naslednika bi naj volili na kongresu 16. aprila letos, saj je Drago Lombar že

več kot leto dni upokojen in predseduje le še ljubiteljsko.

Nerazumljivo je delovanje resornega ministrstva za delo , da KNSS - Neodvisnost v ugašanju še vedno ni odvzelo

reprezentativnosti v večini dejavnosti in poklicev v katerih KNSS - Neodvisnost  ne zastopa že več let nikogar več .

Recimo v podjetju KRKA d.d. delujoč sindikat je zapustil KNSS - Neodvisnost že pred mnogimi leti, Sindikat vojakov

Slovenije lani, Sindikat Adria Airways KNSS že toliko nazaj, da je prišlo v preteklih dneh (v povezavi spodaj) do

izbrisa itd.. KNSS - Neodvisnost pa je po evidencah ministrstva še na današnji dan reprezentativna (slika spodaj in 

v povezavi ) v dejavnostih  proizvodnje in predelave kemičnih izdelkov, obrambe, zračnega prometa in 

poklicih stevardi/stevardese, spremljevalci/spremljevalke, vojaških poklicih.

Zaradi takšnega nerazumljivega delovanja KNSS - Neodvisnost še kar podpisuje kolektivne pogodbe  kot recimo za

javni sektor, pa čeprav reprezentativno ne zastopa niti enega javnega uslužbenca (mogoče pa to nekomu ugaja?), o

čemer so decembra lani pisali v Sindikatu vojakov Slovenije na njihovih spletnih straneh v prispevku z naslovom:

KNSS - Neodvisnost med podpisniki Dogovora in Aneksa št. 7 h KPJS ter aneksa h KPND kot zastopnik

pripadnikov Slovenske vojske

V Konfederaciji slovenskih sindikatov verjamemo in smo v to prepričani, da bo več desetim sindikatom  združenim v

danes že bivšo Celjsko regijo KNSS - Neodvisnot pod okriljem Konfederacije slovenskih sindikatov pod novim

imenom in s posodobljenimi statuti mnogo bolje, saj slabše kot je bilo doslej že skoraj ne more biti.

 

 

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/

PRILOGA 1: Izbris statuta sindikata Adria Airways KNSS_Ur. l. št. 19 z dne 20.3.2015
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http://www.sindikatljubljana-knss.si/si/tv-oddaja21.html
http://www.knssneodvisnost.si/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/seznam_reprezentativnih_sindikatov/
http://www.sindikatvojakov.si/knss-neodvisnost-med-podpisniki-dogovora-in-aneksa-st-7-h-kpjs-ter-anksa-h-kpnd-kot-zastopnik-pripadnikov-slovenske-vojske/
http://www.sindikatvojakov.si/knss-neodvisnost-med-podpisniki-dogovora-in-aneksa-st-7-h-kpjs-ter-anksa-h-kpnd-kot-zastopnik-pripadnikov-slovenske-vojske/


Iz seznama reprezentativnih sindikatov na spletni strani MDDSZ
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