Številka 46 – 24. december 2008
Poenoteni tudi uspešnejši
Mreţo mladih graditi od spodaj
Negotov izid pomirjanja
Rdeča nit so in bodo pogajanja
Kriza ţe kaţe zobe
Negotovost se povečuje
V ospredju ostaja pomoč članom
Med upokojenci vedno več revnih
Končno bo stekel socialni dialog
Sporazum ţe prinaša rezultate
Izobraţevanje naj bo prednostna naloga
Nevidni delavci med nami
Obisk je bil ohrabrujoč
Ponosni na zmag v prid delavcem
Številka 45 – 18. december 2008
Preberite:
Prepričani o zmagi
»Naši« na EU parketu
V krizi je zelo neumno podaljševati delovnike
Solidarnost z delavci migranti
Zakonitost vsiljenih aneksov?
Gradnja stanovanj dobra pot iz krize
Slovenije je daleč od Evrope
Proti zaposlovanju za deset mesecev
Recesija ne sme oklestiti delavskih pravic
MDDSZ ni za poceni rešitve
Številka 44 – 11. december 2008
Preberite:
Drţava in delodajalci naj zmanjšajo revščino
Parlament bo odprt tudi za sindikaliste
Pasti direktive o delovnem času
Opomin Sloveniji in še petim članicam
Vlada bo zaščitila zaposlene
Kljub teţavam boţičnica mora biti
V gradbeništvu se kriza še ni razširila
Niţanje plač ni prava pot
Kako človeški je obraz kapitalizma?
ZSSS migrantom odpira vrata
Številka 43 – 4. december 2008

Preberite:
Delovni čas kot orodje
Urejen delovni čas je pravica delavcev
Direktiva o delovnem času
Naj razume, kdor more
Za ureditev regresa za malico
Veliko je odvisno od vrednot odločevalcev
Druţbene odgovornosti podjetij je premalo
Pomembna socialna uravnoteţenost in hitra uveljavitev
Evropska komisija za prosti pretok delovne sile v EU
Proţnost po delodajalsko
Številka 42 – 27. november 2008
Podredimo delo človeku! Ne damo osemurnega delovnika! – s seje Konference ZSSS
Proti kulturi dolgih delovnikov – Dan Gregorja Mikliča
Brez nadomestila plače ne gre
Scenarij za krizne čase
Drţava naj deluje v dobro zaposlenih
Posvet Ţenske in zdravje
Evropski parlament za enako plačilo
ter ostale informacije o aktivnostih v tem tednu
Številka 41 – 20. november 2008
Nič o nas brez nas! – izmenjava mnenj o posledicah finančne krize
Vzpostavitev sistemskega izobraţevanja
Nova reforma ni potrebna – o pokojninskem sistemu
Tristo zaposlenim grozi izguba dela
Plače zamujajo, začenjajo se odpuščanja
Posveti v območnih organizacijah ZSSS
ter informacije o dogajanjih v sindikatih dejavnosti
Številka 40 – 13. november 2008
Tokrat preberite:
Podraţitve so nesprejemljive – ZSSS o podraţitvah elektrike, plina in komunalnih storitev
Pobuda za izplačilo 13. plače
Pravice delavca tujca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas
Razkorak med javnimi politikami in ravnanji podjetij – iz konference Uspešni delajo varno in
zdravo
ter ostala dogajanja v sindikatih povezanih v ZSSS
Številka 39 – 6. november 2008

V tej številki DE preberite:
Ne pustite gospodarstva na cedilu! – poziv Evropske konfederacije sindikatov
Kriza kot izgovor – s posveta ZSSS
Kontinuirano sindikalno delo se obrestuje – s seje območnega odbora SDGD Pomurja
Na udaru prekerni delavci – SKEI opozarja
Sindikalizem ni rokovnjaštvo – intervju s predsednikom SDPZ
Celo sodišče zaman išče dokumentacijo – o stečajnem postopku druţbe NGR Maribor
ter ostale prispevke o delu sindikatov dejavnosti in območnih organizacij v tem tednu
Številka 38 – 30. oktober 2008
Preberite:
Minimalna plača naj se dvigne na 500 evrov neto
Udeleţba zaposlenih pri dobičku bo verjetno obveza
Agencijski delavci bolje zaščiteni
Recesija je ţe tu
Nujne spremembe direktiv
Zdraviti moramo delovna mesta
Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi
ter vse o dogajanju v sindikatih dejavnosti
Številka 37 – 23. oktober 2008
Delavska enotnost vam ta teden prinaša v branje:
Ceno krize bodo plačali niţji sloji
Preveč je gnilega – s posveta ZSSS o vlogi delavskih predstavnikov pri ocenjevanju tveganja
pri delu
Zaposlovanje invalidov se krepi
Pakt o priseljevanju in azilu
Evropa naj nastopi enotno
Zaščito pravic delavcev v pogodbe EU
ter ostala dogajanja v območnih organizacijah in sindikatih dejavnosti
Številka 36 – 16. oktober 2008
Preberite:
Sluţba je kot drugi svet – ZSSS na Študentski areni
Evropski teden varnosti in zdravja pri delu
Obravnava direktiv se nadaljuje
Potrebujejo podjetniško kolektivno pogodbo – pogovor s sindikalistom v Kovinar Gradnje ST
Zavedanje o večji koristi promocije zdravja – o skrbi za zdravje na delovnem mestu
ter vse o dogajanjih v sindikatih dejavnosti
Številka 35 – 9. oktober 2008

Preberite:
Slovenski trg dela je izsiljevalski
Resolucija o prekernem delu in začasnem delu preko agencij
Za spoštovanje socialnih in delavskih pravic
Mladi in starejši – prioriteta zaposlovanja
Dogajanja v sindikatih dejavnosti in območnih organizacijah
Številka 34 – 2. oktober 2008
V tej številki preberite:
Pokojnine enako pomembne kot plače
Ključna je medgeneracijska solidarnost
O izvajanju strukturnih reform
Inšpektorji ugotavljajo način poslovanja – skupna inšpekcijska akcija nadzora v gradbeništvu
ter še o tem kaj vse se je dogajalo v sindikatih dejavnosti in območnih organizacijah
Številka 33 – 25 september 2008
Ta številka prinaša informacije z novinarske konference ZSSS o pričakovanjih nove vlade ter
problemske konference Območne organizacije ZSSS Pomurja o gospodarskem in socialnem
razvoju regije. Preberete lahko kaj se je v tem tednu dogajalo v sindikatih dejavnosti ter
kakšne so kazni po Zakonu o delovnih razmerjih v primeru kršitev.
Številka 32 – 18. september 2008
Preberete lahko:
Nezadovoljstvo s plačami v javnem sektorju
Ključ je znanje – drugi del novinarske konference industrijskih sindikatov
Trgovska pogodba podpisana
Delavska plat zgodbe
Ohranili so delovna mesta
Zagonetno poročilo za medije – projekt nadzora gradbeništva
Sindikat je mnogim sovraţnik številka ena
Številka 31 – 11. september 2008
Tokrat lahko preberete:
Postajamo suţnjelastniška drţava? – novinarska konferenca industrijskih sindikatov
Uvajanje novega plačnega sistema v javnem sektorju
Nevarno delo naj bo tudi ustrezno plačano
Med delavce Mure se vrača optimizem
Nova sistematizacija pred pogajanji
V Iskri Avtoelektriki julija podpisali pogodbo
Optimističen zagon sindikata
Pomaga jim lahko samo solidarnost
Več nas bo, bolj bomo uspešni

Številka 30 – 4. september 2008
Tokratna številka je predvolilno naravna in preberete lahko odgovore strank na vprašanja
zastavljena strani ZSSS.
Številka 29 - 28. avgust 2008
Prva jesenska številka delavske enotnosti prinaša:
Pravo nad pravičnostjo – o zapletih novega plačnega sistema v javnem sektorju,
Uspelo nam je z veliko dialoga in poslušanja – kako so urejene nekatere pravice na Danskem,
Ministri neenotni glede sankcij in nadzora – zaposlovanje ljudi brez urejenih dokumentov v
EU,
Sindikat je varovalka standardov – pogovor s sindikalno pravnico Majo Konjar,
in še o računalniških tečajih v Mariboru, dogajanjih v sindikatih dejavnosti in o olimpijskih
igrah z druge strani.
Številka 28 - 24. julij 2008
Zadnja pred dopustniška številka Delavske enotnosti prinaša naslednje informacije:
Minimalno plačo je določilo ministrstvo – s seje Ekonomsko-socialnega sveta
Kazni so spametovale delodajalce – predstavitev izvršnega sekretarja Andreja Zorka
Podpisana Tarifna priloga 2008 h Kolektivni pogodbi za gradbene dejavnosti
Dogajanja v sindikatih dejavnosti
Številka 27 – 17. julij 2008
Vodstvo ZSSS o plačah delavcev v zasebnem sektorju
Odmera in izraba letnega dopusta
Ukrepati zoper plačne razlike med spoloma
Predstavitev Ladislava Roţiča – izvršnega sekretarja v ZSSS
Dopust ob menjavi sluţbe – rubrika »Kaj je prav?«
Dogajanja v sindikatih dejavnosti
Številka 26 – 10. julij 2008
Kaj prinašajo spremembe dohodnine
Nizka nadomestila so nečloveška
Pregled osnovnih, izhodiščnih in izplačanih plač po tarifnih razredih kolektivnih pogodb
dejavnosti
Posvet ZSSS o dodatnem pokojninskem zavarovanju
Načina izplačila regresa za letni dopust – iz rubrike »Kaj je prav?«
Tarifno prilogo 2008 bodo podpisali – iz seje republiškega odbora SDGD
Dogajanja v sindikatih dejavnosti
Številka 25 – 3. julij 2008

Glavno besedo tistim, ki plačujejo prispevke – novela zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju
Kako pridobiti mlade? – s seje Konference območne organizacije ZSSS za Koroško
»Po 37 letih dela sem razmišljal o samomoru« - zgodba gradbenega delavca
Odškodnina za neizkoriščen letni dopust – nova rubrika Delavske enotnosti »Kaj je prav?«
Dogajanja v sindikatih dejavnosti
Številka 24 – 26. junij 2008
Brez dogovora o olajšavah in kvotah – s seje Ekonomsko socialnega sveta
Še ena sodba evropskega sodišča v škodo delavcem
Evropski parlament ne spoštuje človekovih pravic
Dogajanja v sindikatih dejavnosti
Številka 23 – 19. junij 2008
Izjeme ne smejo postati pravilo – direktivi o delovnem času in začasnih delavcih
Vse več delovnih invalidov socialno ogroţenih
Delavci v gradbeništvu so preobremenjeni – s seje območnega odbora SDGD Podravja
Sindikati potrebujejo druţbo, ta pa sindikate
Dogajanja v sindikatih dejavnosti
Številka 22 – 12. junij 2008
V Evropski konfederaciji sindikatov nezadovoljni z direktivo o delovnem času
V javnem sektorju je zmagal socialni dialog
Dan gradbincev 2008 – v pričakovanju večjega povečanja plač
Dogajanja v tednu vseţivljenjskega učenja
Dogajanja v sindikatih dejavnosti
Številka 21 – 5. junij 2008
Številka 20 – 29. maj 2008
Kaj smo se dogovorili – pogajanja v zasebnem sektorju so končana
Za sindikate je boljše, da je njihovo delo manj regulirano
Agencijski delavci v Veliki Britaniji
Predstavitev Marjana Urbanča – izvršnega sekretarja v ZSSS
Za sindikate je dragocen vsak član – iz seje Konference območne organizacije v Podravju
Z izobraţevanjem proti diskriminaciji – vloga sindikata v medkulturnem dialogu
Del »gradbinskih dobičkov« naj gre delavcem – seminar SDGD
Številka 19 – 22. maj 2008

Kako pomagati revnim iz primeţa revščine – posvet o revščini in človekovih pravicah
V Bruslju uspešni le sindikati, ki so močni doma
Delavci bodo sodelovali pri delitvi dobička – s seje območnega odbora SDGD Pomurja
Kartica ugodnosti po novem tudi plačilna kartica ZSSS – DH
Dogajanja iz sindikatov dejavnosti
Številka 18 – 15. maj 2008
Kriva je vlada – pogajanja v javnem sektorju
Predstavitev Lučke Böhm – izvršne sekretarke v ZSSS
Agonija delavcev NGR iz Maribora se končuje
Za lepšo prihodnost mladih – Delo za mlade, blaginja za vse
Dogajanja iz sindikatov dejavnosti
Številka 17 – 8. maj 2008
Prva majska številka prinaša informacije o dogajanjih na prvomajskih prireditvah, ki so bile v
znamenju delavskih zahtev. Poleg zapisov iz teh prireditev lahko preberete o »sindikatih brez
meja« ter o dogajanjih v sindikatih dejavnosti.
Številka 16 – 24. april 2008
V zadnji aprilski številki Delavske enotnosti si lahko preberete informacijo s seje
Ekonomsko-socialnega sveta, kjer je bila glavna pozornost namenjena minimalni plači in
dohodninski zakonodaji. Preberete lahko s kakšnimi problemi se ukvarjajo migrantski delavci,
kako potekajo pogajanja o plačah v zasebnem in javnem sektorju, kaj se dogaja na področju
varstva in zdravja ter kaj se je dogajalo v sindikatih dejavnosti.
Številka 15 – 17. april 2008
Zakon o udeleţbi delavcev pri dobičku naj zaţivi, Legalizirali socialni dumping, Višja bosta
plača in regres, Več varnosti prinaša več proţnosti, Spodkopavanje nordijskega socialnega
modela, Vinjete naj ne bi prinesle odpuščanj – so naslovi prispevkov iz te številke Delavske
enotnosti. Preberite!
Številka 14 – 10. april 2008
Celotna številka Delavske enotnosti poroča o evropskih demonstracijah, ki so bile v Ljubljani.
Preberete lahko kako so demonstracije potekale, kdo vse se jih je udeleţil in kakšna so bila
sporočila vodilnih sindikalistov oz. sporočilo cele Evrope - evropskih delavcev. Nekaj
naslovov: Skupaj smo močnejši; V tem boju smo skupaj; Skupaj za višje plače; Plačne
razmere v Evropi so slabe ter drugi.
Številka 13 – 3. april 2008
V tokratni številki Delavske enotnosti si lahko preberete informacijo o novem pričetku
pogajanj v zasebnem sektorju ter pogajanjih v javnem sektorju; o novih kadrovskih rešitvah v

Območni organizaciji ZSSS Posavja in sindikatu KNG; o dogajanjih v sindikatih dejavnosti in
seveda vabilo ter razloge za sobotne demonstracije.
Številka 12 – 27. marec 2008
»Bruseljske zadeve, so domače zadeve«, pravi Metka Roksandić, izvršna sekretarka v ZSSS,
ki je predstavljena v tej številki. Delavske demonstracije za višje plače, pa bodo v soboto, 5.
aprila, vseevropske. Njim sta v tej številki namenjena naslovnica in prve strani. Preberete
lahko še: o dogajanjih v sindikatih dejavnosti, zakaj kapitalistični razred ne opravlja svoje
naloge, kaj se dogaja v kinosindikatu in še kaj.
Številka 11 – 20. marec 2008
Naslovnica in uvodnik te številke sta namenjena pozivu na velike evropske demonstracije.
Preberete lahko tudi, o seji ekonomsko socialnega sveta, seji Predsedstva ZSSS, pogajanjih v
javnem sektorju, tripartitnem socialnem vrhu, dogajanjih v sindikatih dejavnosti, pri čemer ne
spreglejte informacije o podpisu sporazuma italijanskih in slovenskih gradbenih sindikatov o
sindikalni pisarni za migrante ter informacije s seminarja SDGD Slovenije.
Številka 10 – 14. marec 2008
V številki Delavske enotnosti tega tedna, si lahko preberete prispevke o poteku splošne
opozorilne stavke pod naslovi:
Vodilni naj spoštujejo njihovo delo
Nama je bila zaprta
Stavka je uspela!
Za evropsko plačno formulo
Odmevna stavka
Upajo, da so jih slišali in razumeli
Preberete pa si lahko tudi informacije o aktivnostih ob osmem marcu.
Številka 9 - 6. marec 2008
Ta teden je Delavske enotnosti v znamenju priprav na splošno opozorilno stavko, kar
nakazujejo ţe naslovi prispevkov:
So ţe kaj bliţe pogodbi?
Stavkovne zahteve ZSSS
S stavko povečati solidarnost med delavci
Za boljši poloţaj pogajalcev
Nizke plače ne ohranjajo delovnih mest
Stavka tudi za spoštovanje delovne sile ... In seveda še veliko drugega. Preberite!
Številka 8 – 28. februar 2008
Preberete lahko informacije o posvetih sindikalnih zaupnikov v območnih organizacijah, kjer
potekajo priprave na splošno stavko. Pogajalci v zasebnem sektorju pa so ponovno sedli za
pogajalsko mizo. V sindikatu tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije so uspešno
zaključili tretji kongres. Veliko pa se je tudi ta teden dogajalo v ostalih sindikatih dejavnosti.

Številka 7 – 21. februar 2008
»Ko ostane pogajalska miza prazna«, je naslov s tiskovne konference, kjer so v ZSSS
napovedali splošno opozorilno stavko. Z druge tiskovne konference, v tej številki Delavske
enotnosti, poročajo o velikih evropskih demonstracijah, ki se bodo zgodile aprila v Ljubljani.
Tudi ta teden pa lahko preberete o dogajanjih v sindikatih dejavnosti, o seji Ekonomskosocialnega sveta, zapise s posvetov, … Preberite!
Številka 6 – 14. februar 2008
Ta teden lahko preberete članke o tem, zakaj so v ZSSS obsodili akcijo delodajalcev, kjer
izsiljujejo z odpovedovanjem pravice do stavke; koliko je znašala letna inflacija; kakšen je
socialni poloţaj zaposlenih v kulturi; o novem pojavu, da vse več zaposlenih ţivi pod pragom
revščine; kaj se je dogajalo sindikatih dejavnosti in kaj se dogaja v gradbenem podjetju NGR
iz Maribora.
Številka 5 – 7. februar 2008
Preberete lahko zakaj je propadel podpis kolektivne pogodbe o izredni uskladitvi plač v
zasebnem sektorju za leto 2007 in zakaj je v ZSSS niso podpisali. Preberete še lahko zakaj je
bila prekinjena seja Ekonomsko socialnega sveta, kako potekajo pogajanja o kolektivnih
pogodbah za javne usluţbence, kako je potekalo srečanje ministrske trojke z evropskimi
socialnimi partnerji, kaj se je dogajala v sindikatih dejavnosti in kakšna je nova dohodninska
zakonodaja za leto 2008.
Številka 4 – 31. januar 2008
Stavke javnih usluţbencev ne bo. Dober kompromis dogovor o uskladitvi plač za leto 2007.
Solidarni v boju za višje plače. ZSSS z novo ekipo izvršnih sekretarjev. SDGD je podprl
predvideno stavko. KNG se je odločil za stavko. STUPIS podpira dogovor o izredni uskladitvi
plač. Tudi GiT za stavko. Ugotavljanje politične odgovornosti je del demokracije.
To so naslovi iz tokratne številke Delavske enotnosti. Preberite!
Številka 3 – 24. januar 2008
Ta teden zagotovo zaznamujejo pogajanja za dvig plač tako v javnem kot zasebnem sektorju.
Spremljajo jih napovedi stavk. Zato je tudi v Delavski enotnosti ta teden največ napisano o
dogajanjih na pogajanjih in v sindikatih dejavnosti, kjer je večina podprla zahteve po
povečanju plač.
Številka 2 – 17. januar 2008
Tokratna številka prinaša informacije o tem, zakaj bo zasebni sektor šestega februarja obstal
ter vse o stavki v javnem sektorju. Stavka ni cilj – je pa skrajno sredstvo sindikalnega boja, je
zapisano o informacijah o tem zakaj stavka in na kateri točki so trenutno pogajanja o
povečanju plač.
Preberete si lahko obširno informaciji o »delavnici sindikalne trojke«, ki je potekala v
Ljubljani in na kateri so izkušnje izmenjavali predstavniki tistih, ki so ţe predsedovali EU,
predsedujočih in tistih, ki še bodo.

Razmisleka vredno je tokrat branje o bivanjskih razmerah delavcev na začasnem delu v naši
drţavi.
Številka 1 - 10. januar 2008
»Ţelimo druţbo, v kateri se bodo ljudje počutili varne. Pri nas se krepi eksistenčni strah.« je
zapisano v prispevku o pričakovanjih ZSSS ob novem letu. Vas zanima kaj bo storila ZSSS
ob podraţitvah in padanju ţivljenjskega standarda? Kako je Delavska enotnost praznovala 65letnico? Mogoče kaj je ob vstopu v novo programsko in mandatno obdobje povedal sekretar
ZSSS? Ali pa kako napredujejo pogajanja za dvig plač? Če vas, preberite v tokratni številki.

