
Številka 45 - 21. december 2006 

Zadnja letošnja številka Delavske enotnosti, kljub novoletni obarvanosti in voščilom, prinaša 

informacije o seji ekonomsko socialnega sveta, stavki livarjev v Vuzenici, kako je inšpekcija 

ugotovila manj kršitev delovnega časa v gostinsko-turistični dejavnosti in ostalih aktivnostih 

sindikatov dejavnosti. 

 

Zanimivo branje je predupokojenski klepet z Branetom Mišičem, izvršnim sekretarjem ZSSS, 

kjer je predstavil nekaj svojega dela, kot tudi pogledov na sindikate v današnjem času.  

  

Številka 44 - 14. december 2006 

Ob svetovnem dnevu človekovih pravic je ZSSS opozorila, da so tudi delavske pravice 

človekove pravice in če vas zanima kako jih kršijo in kakšni so "novodobni suţnji" v Mehanu 

v Izoli, si lahko preberete v tej številki, kjer najdete tudi povzetek ukrepov proti diskriminaciji 

v zaposlovanju, na katerega so opozorili ob dnevu človekovih pravic v nevladni organizaciji 

Škuc-LL.  

 

Gorenjsko območje se srečuje z vse večjim številom delavcev preko agencij in s čim se 

srečujejo ti delavci sta povedala Franci Ţaberl in Romana Oman.  

To in še kaj si lahko preberete v tej številki Delavske enotnosti.  

  

Številka 43 - 7. december 2006 

V tokratni številki si lahko preberete pogovor s predsednico SDGD Tanjo Šuligoj o načrtih za 

delo v prihodnjem obdobju. Objavljena so tudi izplačila po kolektivni pogodbi za gradbene 

dejavnosti.  

 

Preberete si lahko kako bodo stopnjevali pritisk v Sindikatu drţavnih in druţbenih organih po 

njihovi skupščini in zakaj v sindikatu KNG menijo, da so enotni sindikati močni. V Sindikatu 

prometa in zvez so zaključili "prvi polčas" s podpisom nove kolektivne pogodbe za cestno 

gospodarstvo, medtem ko se socialni dialog v druţbi TVT Novi nahaja na najniţji točki 

doslej.  

 

Zanimiva in aktualna so razmišljanja o popisu premoţenja, ki se je začel v začetku decembra 

in seveda davkih, ki so povezani s tem.  

  

 

Iz številke 42 - 30. november 2006 

Ta številka Delavske enotnosti razkriva kako prenovljeni so, po četrtem kongresu, v Sindikatu 

kemične in nekovinske industrije. "Bodite zaupanja vredni, trdni in solidarni", se je glasila 

"popotnica" novoizvoljenim v tem sindikatu.  

 

Seveda vse to velja lahko pri vseh aktivnostih, ki so zapisane v tej številki Delavske enotnosti, 



pa naj bo to Sindikat gostinstva in turizma v Prekmurju, kjer so veseli širjenja pomurskega 

turizma, ali pa v javni upravi, kjer so predstavili sindikalni pogled na uvedbo sobotnih uradnih 

ur.  

 

Preberete si lahko še strokovno mnenje o povračilu stroškov v zvezi z delom, za kakšno javno 

zdravstveno mreţo se zavzemajo člani skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje iz 

ZSSS, kako deluje sindikat v mariborski enoti Pošte Slovenije in kako v druţbi Krah-RWI in 

zakaj drţijo skupaj evropski sindikati uprizoritvenih dejavnosti in avdiovizualnih medijev.  

 

Seveda pa si ne pozabite prebrati kakšno priznanje je dobil SDGD ali kako bo STUPIS 

močnejši ter kje na novo lahko koristite kartico ugodnosti.  

  

Iz številke 41 - 23. november 2006 

Še pomnite lanski 26. november? V snegu in mrazu so iz vseh koncev naše drţave prišli 

delavci v Ljubljano na demonstracije za ohranitev socialne drţave. V tej številki Delavske 

enotnosti si lahko preberete izjave in komentarje na demonstracije, ki so bile zapisani lani in 

poglede na reforme leto za tem.  

 

Preberete si lahko povzetke tiskovnih konferenc ZSSS, kjer so predstavili pobudo za 13. 

plačo, na drugi pa stališča ZSSS do strategije za dvig rodnosti.  

 

O problematiki mladih, enakosti spolov, boju proti revščini ter sosedski politiki so govorili na 

evro-mediteranskem vrhu ekonomsko-socialnih svetov, ki je gostoval v Ljubljani.  

 

Poleg dogajanj v sindikatih dejavnosti, si lahko preberete tudi o mobilnosti delavcev, nasilju 

nad ţenskami, direktivi o storitvah na notranjem trgu.  

  

Iz številke 40 - 18. november 2006 

Vse o poteku četrte skupščine SDGD Slovenije 

Predstavitev kandidatov za predsednika sindikata KNG 

Pogovor s sekretarjem Območne organizacije ZSSS Pomurje o čezmejnem sodelovanju 

Pogovor z Borutom Brezovarjem, glavnim republiškim inšpektorjem za delo o poloţaju 

mladih delavcev pri slovenskih delodajalcih 

Utrinki s seminarjev in izobraţevanj sindikalnih zaupnikov 

 


