Da bi učinkovito uveljavljali in varovali svoje delovnopravne, socialno-ekonomske, poklicne,
umetniške in druge skupne interese, se delavci, samozaposleni, upokojeni, študentje in
drugi, domači in tuji državljani, v kulturnih in razvedrilnih dejavnostih, dejavnostih knjižnic,
arhivov in muzejev ter v drugih kulturnih dejavnostih, naravovarstvenih, medijskih,
komunikacijskih in rekreacijskih dejavnostih združujemo v

Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana

GLOSA:
je samostojna, nepolitična, nestrankarska in prostovoljna interesna zaščitna organizacija,
deluje samostojno in neodvisno, skladno s svojim programom in statutom,
razpolaga z vso infrastrukturo in s strokovnimi službami, ki omogočajo uresničevanje pravic
članov,
je soustanoviteljica Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije in se pri uresničevanju svojih nalog
trajno ali občasno povezuje tudi z drugimi sindikati in sindikalnimi zvezami.

GLOSA:
ščiti svoje člane in jim zagotavlja brezplačno pravno pomoč pri uveljavljanju pravic iz dela in
delovnega razmerja,
se pogaja za uveljavljanje pravic iz dela in delovnega razmerja in drugih interesov svojih
članov,
podpisuje kolektivne pogodbe in nadzira njihovo uresničevanje,
predlaga zakone in druge predpise,
izraža posebne interese svojih članov in jih usklajuje z drugimi sindikati,
nudi pomoč pri iskanju zaposlitve,
informira člane v zvezi z delovnopravnim položajem in s pravicami iz predpisov in kolektivnih
pogodb,
omogoča članu voliti in biti izvoljen v organe sindikata,
zagotavlja članu sindikalno varstvo, če bi bil zaradi uresničevanja sindikalne politike in ciljev
postavljen v neenakopraven ali manj ugoden položaj,
usposablja člane v okviru programa sindikalnega izobraževanja,
omogoča članom sodelovanje v sindikalni rekreativni in kulturni dejavnosti,
podpira člane v stavkah in drugih oblikah sindikalnega boja,
omogoča letovanje v objektih sindikalnega turizma,
omogoča uživanje uslug Delavske hranilnice in popustov iz kartice ugodnosti.

GLOSA zahteva:
pravico do posameznikovega in skupnega dela,
svobodno kulturno ustvarjalnost,

pravico do pravočasnega in poštenega plačila,
varno in zdravo delo in življenje,
varno starost,
človekove pravice in osebno dostojanstvo,
pravno državo,
spoštovanje narodovih korenin,
demokratične in kulturne medsebojne odnose,
pravico do resnice,
srčnost in pogum,
premagovanje dvojne morale,
sposobnost najprej pometati pred svojim pragom.

GLOSA bo še naprej:
ob spoštovanju načela solidarnosti in vzajemnosti usmerjala moči k varovanju in širjenju
pravic svojih članov,
z varovanjem dosežene ravni delovnopravne in socialne varnosti sooblikovala kulturno
politiko in takšno slovensko kulturno podobo, ki nas bo vodila iz uspešne preteklosti v
učinkovito prihodnost, da bomo ohranili nacionalno samobitnost in človeško dostojanstvo,
nasprotovala kulturni politiki v službi ideologije, vsakokratnega vladajočega političnega
programa ali evropskega združitvenega nareka, saj to kultura po svoji naravi vedno zanika in
prerašča,
varovala pravice svojih članov, ki izhajajo iz določil kolektivnih pogodb, ustave, zakonov in
drugih predpisov ter mednarodnih aktov,
predlagala in sprejemala le takšne spremembe kolektivnih pogodb, ki bodo ugodnejše od
dotedanjih,
z vsemi zakonitimi sredstvi nasprotovala kratenju in kršenju pravic ter vsem poizkusom
slabšanja delovnopravnega in socialnega položaja svojih članov.

"NE UKVARJAMO SE SAMO Z ŽIVLJENJEM ČLOVEKA,
AMPAK Z ŽIVLJENJEM NARODA!"
(Gašper Tič)

