
Številka 46 – 24. december 2009  

Preberite: 

 Zdravja!  

 Partnerji še zelo narazen  

 Druga faza reorganizacije sklenjena  

 Manjše pravice, višji prispevki ali…  

 Zdruţevanje ni več zgolj beseda  

 Poklicali smo delovno silo, prišli pa so ljudje  

 Morali bomo še bolj pritisniti  

 Referendumsko voljo je ubila dvoličnost politike  

 Priprave na pogajanja  

 Imuniteta sindikalnih zaupnikov  

 Tudi po osmih pogajanjih še brez dogovora  

 Solidarnostna pomoč ublaţi stisko  

 Imeli so uspešen zbor delavcev  

 Izkušnje so presenetljivo podobne  

 Najprej o vodenju projektov  

 Delavci so zaskrbljeni  

 V novo leto brez velikih iluzij  

Številka 45 – 17. december 2009  

Preberite: 

 Veliko je odvisno od petkovega ESS  

 Za pravično plačilo in dostojno delo  

 Nepremišljenost ali program?  

 Vztrajanje stavkajočih pripeljalo do sporazuma  

 Poskus discipliniranja sindikata  

 Ukrepe ponujajo v paketu  

 Odnosi med največjima lastnikoma so še vedno napeti  

 Delavstvo premore ogromno moč  

 Nemočne ţrtve postopka  

 In vendar se premika  

 Učimo se tudi iz dobre prakse  

 Umetnost naj spreminja in ne utrjuje predstav  

 Vlada vse bolj postaja podruţnica GZS  

Številka 44 – 10. december 2009  

Preberite: 

 Dovolj jim je negotovosti  

 Nategovanje meha  

 Solidarnostna stavka mora ostati  

 Listina o temeljnih pravicah je postala pravno zavezujoča  

 Izvolili so novega podpredsednika  

 Na čakanju brez izobraţevanja?  



 Kdaj do sredstev iz stečajne mase?  

 Zahtevajo začetek pogajanj  

 Ne niţanju plač in izdatkov za socialno varnost  

 Zadnje opozorilo delodajalcu  

 Opozorila računovodjem sindikalnih organizacij  

 Bodimo naravnani sindikalno  

 V ospredju so bili člani sindikata SDGD  

 Roke stran od teh blagajn!  

Številka 43 – 3. december 2009  

Preberite: 

 Protestniki so od vlade zahtevali  

 Praznik solidarnosti  

 Sindikati: »Shod je le del akcije«  

 Neučinkovita inšpekcija za delo  

 Sindikati Slovenije, čas je, da se zdruţimo!  

 Invalidom zagotoviti enake moţnosti  

 Neresen odziv na obtoţbe  

 Delavci niso krivi za neuspešna pogajanja  

 Drţava mora pomagati delavcem, ne delovnim mestom  

 Minimalne plače se bodo lotili takoj  

 Reforme bodo  

Številka 42 – 26. november 2009  

Preberite: 

 Za dostojanstvo dela in varno starost  

 Upokojenci podpirajo zahteve delavcev  

 Čas je, da se nas sliši!  

 Za izenačitev prispevkov zavarovancev in delodajalcev  

 Za take zahteve je skrajni čas  

 Brv za pogajanja bo treba še postaviti!  

 Delavci terjajo plače ali stečaj  

 Ustaviti zapostavljanje starejših delavk  

 Inšpekciji za delo bodo pomagali, da spregleda  

 Eni nas jemljejo resno, drugi ne  

 Delavci so na robu  

 Izgovarjajo se na prosto izbiro in avtonomijo bank  

 Uporaba znanja starejših?  

Številka 41 – 19. november 2009  

Preberite: 

 O proţnosti imajo delodajalci in sindikati nasprotna mnenja  

 Dodana vrednost je skrb menedţerjev, ne delavcev  

 Stavkalo je preko 70 odstotkov članov Skeia  



 Za neplačevanje niso odgovori delavci  

 Kmalu natančnejše pristojnosti inšpekcije  

 Spreminjali naj bi statut  

 Posvet bo 10. decembra  

 Pravi čas za akcijo  

 Tudi za preţivetje gre  

 Sindikat se je do zadnjega bojeval za Muro  

 Mnoţično v Ljubljano  

 Učimo se tudi iz uspehov  

Številka 40 – 12. november 2009  

Ta številka Delavske enotnosti je namenjena predstavitvi razlogov za shod, ki bo 28. 

novembra 2009. V njej lahko preberete: 

 Iz mandata pogajalcev ZSSS  

 Zakaj 65 let ni realno dosegljiva upokojitvena starost za slovenskega industrijskega 

delavca?  

 Neprijazno proţno zaposlovanje  

 600 evrov neto  

 Menedţerske plače letijo v nebo  

 Bogatejši naj v drţavo blagajno prispevajo več  

 Udeleţba delavcev pri dobičku naj bo obvezna  

 Za dostojanstvo dela in varno starost!  

 Nič brez soglasja partnerjev!  

 Pokojnine ţensk bi drastično padle  

Številka 38 – 29. oktober 2009  

Preberite: 

 Nihče ne bo izgubil sluţbe!  

 Za druţbo po meri človeka  

 Ljubljano okupirati!  

 Bojijo se za delovna mesta  

 Delo je preobremenjeno z davki  

 Drţava jim je pomagala  

 Pobuda za izplačilo boţičnice  

 Devet pobud in nobenega nadzora  

 Priloţnostim dobre krize se ne smeš izogniti  

 Kje so naše meje?  

 Stranka kolektivne pogodbe so samo sindikati  

Številka 37 – 22. oktober 2009  

Preberite: 

 Za pravičnost in solidarnost  

 Prejemke direktorjev bi radi omejili  

 Kompromis veliko boljši od zakona  



 Semolič pozval vlado, naj umakne nesprejemljive predloge  

 »Ker smo močni, nas napadajo!«  

 Partnerji in ne nasprotniki  

 Stran od Solidarnosti!  

 Osnovni problem so prenizke plače  

 Prihajajo zaradi problemov  

 Nedostojna ponudba  

 Stečaj Mure prizadel tudi komunalna podjetja  

 Zbori članstva za boljše informiranje  

 Odnosi so se izboljšali, bolniških je manj  

 Dvesto delavcev bo ohranilo delo  

 Zaupniki naj bodo izpostavljeni le do neke mere  

 Nekatere pravice samo za člane sindikatov  

 Luč na koncu predora?  

 Komu so napoti sindikati?  

Številka 36 – 15. oktober 2009  

Preberite: 

 Ne bodo nas zastrašili  

 Tokrat začnimo pri ljudeh  

 Čaka nas 180 milijonov evrov  

 Začenja se bitka za novo Muro  

 Modernizacijo pokojninskega sistema odloţiti  

 Začenjamo pogajanja  

 Delavci čakajo na poplačila  

 Slabše plačanim več  

 Pogajanja se nadaljujejo  

 Znana zgodba, predvidljiv konec  

 Delavci terjajo izplačilo regresa  

 Neurejenost razmer jim ni v prid  

 Protikorupcijski standard imamo, kaj sedaj?  

 Za višje plače se bodo morali postaviti tudi čalni  

 O starševstvu , plačah, mladih v krizi  

 Dela sindikatom ne bo nikoli zmanjkalo  

 Zahteve ZSSS  

Številka 35 – 8. oktober 2009  

Preberite: 

 Vlada mora dokazati , za koga v prvi vrsti dela  

 Ni deleţa za zdravje  

 Delodajalci podpirajo, sindikati opozarjajo…  

 Narobe svet ali igrajmo se igro o tajkunih in pomanjkanju stika z ljudmi  

 Kompromis je vse bolj verjeten  

 Za nizkoogljične gospodarske politike  

 Ogorčeni nad načinom  

 Delavci ne bodo brez dohodka  



 Ključa sta znanje in spoštovanje  

 Najmanjša plača 600 evrov  

 Koruptivno ravnanje inšpekcije?  

 Septembra je bilo brezposelnih nekaj več  

 Socialni dialog potrebuje promocijo  

 Za dostojno delo, okolje, drţavo  

Številka 34 – 1. oktober 2009 

Preberite: 

 Moteči, ker smo močni – intervju s predsednikom ZSSS  

 Odziv na vmešavanje politikov in politike v neodvisno delovanje sindikata  

 Moški in ţenske v pokoj s 65 leti  

 Nobene spremembe brez soglasja  

 Tako vlada kot sindikati si ne ţelijo zakona  

 Napadi na ZSSS niso novost  

 Pridobili veliko novih članov  

 Brez dela še 200 ljudi  

 Socialni dialog je temelj razvoja vsake druţbe  

 Socialni dialog – temeljna pravica delavcev  

 Zavajanja, laţi ali nevednost?  

 Za urejen trg dela  

 Do mobilnosti z več pravicami  

 Pred svojim pragom!  

 Odziv na gonjo proti predsedniku Dušanu Semoliču  

Številka 33 – 24. september 2009 

Preberite: 

 Potrebne so spremembe vrednost  

 Delavci so pokazali, da jim je zadosti!  

 Delavski upor pred vhodom v Muro  

 »Za nazaj je lahko biti general«  

 Najbolj odgovorno je vodstvo podjetja  

 Enotni so dosegli, kar so terjali  

 Sindikati se upirajo z delavci  

 Najmanjše plače dvigniti na šeststo evrov  

 Delavci nimajo informacij  

 Toţilci premlevajo tri ovadbe policije  

 Ovadili vodstvo LTH  

 Stalni nočni delavci si zasluţijo več  

 Vredno se je truditi v sindikatu  

 »Ta zeleni« so se organizirali  

 Za moralna načela v ekonomiji  

 Rast plač ogroţa zdravstveno blagajno  

 Minister obljubil dogovarjanje  

Številka 32 – 17. september 2009 



Preberite: 

 Ne krčenju bistva socialne drţave  

 Strogo varovana skrivnost  

 Sindikati enotno proti vladi  

 Letošnji odpustki ne sledijo lanskim  

 Ohranitev zdravega jedra  

 Kako bodo poplačane delavske trejatve?  

 Za pravično delitev ustvarjenega  

 Predstavniki delavcev – trn v peti uprav  

 Zaposleni ţelijo biti udeleţeni pri dobičku  

 Zahtevnejše delo terja boljše plačilo  

 BIO Terme so prinesle nova delovna mesta  

 Drugačnost bogati, a ne sama od sebe  

 Kartica ugodnosti – novi ponudniki  

 Ureditev dali na hladno  

 Komisija naj se posveti socialnemu področju  

 Kaj delati?  

 Zahtevajo višje plače  

Številka 31 – 10. september 2009 

Preberite: 

 Sindikati ne bodo dali soglasja!  

 Zbirajmo pooblastila za Vzajemno!  

 Tudi ZSSS krepi svojo ponudbo  

 Opozorilo delodajalcem  

 Kriza v storitvenih dejavnostih  

 Več nadzora v podjetjih  

 Socialni dialog ne sme zastati  

 Kakšno upanje – laţno?  

 V ponedeljek začeli delati  

 Sindikalni boj ni bil zaman  

 Najmanj tri muhe na en mah  

 Stališče do študentskega dela še ni dokončno  

 Članstvo v ZSSS se obrestuje  

 Korošci nadaljujejo tradicijo 

   

Številka 30 -3. september 2009 

Preberite: 

 Najbogatejši naj plačajo več  

 Proti poskusu razdelitve  

 Neplačanih 160 milijonov prispevkov  

 Dodatek ta teden izplačan  

 Vztrajajo ţe četrti teden  

 Kdaj bo stekel socialni dialog?  



 Tarifna priloga 2009 podpisana – SDGD  

 Muraši se ne nameravajo predati  

 Najboljša med slabimi rešitvami  

 Bo do konca leta odveč 350 delavk?  

 Delavcem pomaga samo SKEI  

 Tudi za športnike naj velja ZDR  

 Ţe tretjič skupaj na vrhu  

 Cenejši nakupi za člane sindikatov v Merkatorju  

 Kako pridobim plačilo kartico ugodnosti ZSSS-DH  

Številka 29 – 24. julij 2009 

Preberite: 

 »Tam ob reki, v Murini obleki«  

 Marsikatera priporočila ţe uresničujejo  

 Razdelili ţe za dobrih 26 milijonov evrov subvencij  

 Prejšnji teden je denar dobilo 107 delavcev  

 Kreditna poroštva drţave, namenjena prebivalstvu  

 Dodatek bo izplačan septembra  

 Mnenja bo teţko uskladiti  

 Za kriterije so se dogovorili vsi socialni partnerji  

 Delavci terjajo izplačilo majskih plač  

 Sedmerica z vrha zlorabljala IUV  

 Edino zagotovilo so kolektivne pogodbe  

 Ključ je solidarnost  

 Pridobili sredstva EU  

 Kriv!?  

 Vprašanj je vedno veliko  

 Delodajalec izpolnjuje svoje obveznosti  

 Če ni zaščite najšibkejših, ni pravne drţave  

Številka 28 – 16. julij 2009 

Preberite: 

 Mura na sončni strani Alp  

 Za večjo enakost pred zdravniki  

 Terjajo izplačilo majskih plač  

 Podpora zahtevi ZDUS  

 Politiki niso obljubili nič  

 Tihi protest zoper drţavo  

 Uspešno se spopadajo s krizo  

 Pravica do stavke zagotovljena  

 Tudi delo je proizvodni faktor  

 Gasilec je delavec, ne heroj  

 Kljub vsemu predlog za uvedbo stečaja  

 Branili ga bodo z vsemi sredstvi  

 Za nova delovna mesta potrebne sveţe rešitve  

 Švedski predali sindikalni memorandum  



 Mikrofinance za nezaposlene  

 Delavec na čakanju usposabljanja ne sme zavrniti  

 Kriza in znanje – kaj konkretno lahko naredi  

 Predlogi so škodljivi  

Številka 27 – 9. julij 2009 

Preberite: 

 Aprilske plače ali v stečaj  

 Proti davku za nestarševstvo  

 Do stečaja šele po pritiskih  

 Terjali bodo odgovornost  

 Skrajšati roke za izdajo izvedenskih mnenj  

 Boljša zaščita delavcev  

 Zoper zlorabe brez podatkov o zlorabah?  

 Brezposelnost v enem letu višja za 30 odstotkov  

 Dosegli sporazum in prekinili stavko  

 Dragoceno je sleherno mesto  

 Medijska in politična gonja se jih še ni dotaknila  

 Zahvala za pomoč delavcem  

 »Sindikalist se ţe rodiš!«  

 Bo likvidacija STS sproţila plaz?  

 Delo se je komaj začelo  

 Optimizem in solidarnost še ţivita  

 Formula za obremenitev zaradi krize je 50/30/15 

   

Številka 26 – 2. julij 2009 

Preberite: 

 Nestrpni do nestrpnih  

 pripomb na ZZD je veliko  

 Pogojno sprejeli predlog delodajalcev  

 Delavci terjajo plačila za april in maj  

 Delavci vidijo rešitev v prisilni poravnavi  

 Izboljšati poloţaj delavcev migrantov  

 Dobiček ostaja nerazporejen  

 Potreben je pošten socialni dialog  

 Obsodili dejanje HIT Gorica  

 Letos izplačali ţe več kot tri milijone evrov  

 Kvotni sistem je dober  

 Sodelovanje pri skupnih interesih  

 Največ izkušenj imajo Avstrijci  

 Zbornica naj disciplinira svoje člane  

Številka 25 – 24. junij 2009 

Preberite: 



 Vztrajali bodo do izpolnitve zahtev  

 Odpreti drţavno skrivnost – o modernizaciji pokojninskega sistema  

 Na zmanjšanje plač ne morejo pristati  

 Nujno potrebujejo novo panoţno kolektivno pogodbo  

 Plače naj sledijo uspešnosti  

 Novi sekretar je Joţe Türkl  

 Večina bo prejela 450 evrov bruto – stimulacija delavcem Pomgrada  

 Varovali bodo pravice delavcev  

 Mobing – od besed k dejanjem  

 EU delavstvo spet pustila na cesti  

 Za zaščito beguncev in migrantov  

 Za jesen napovedana zaostritev  

Številka 24 – 18. junij 2009 

Preberite: 

 Podpora predlaganemu varčevanju  

 Vlada naj obrne trend zaposlovanja  

 Socialni dialog bo stekel  

 Tekstilci so zaskrbljeni  

 Delavci bi stavkali do izpolnitve zahtev  

 Konec potrpeţljivosti  

 Zahtevo vloţilo 286 delavcev  

 Trenutek resnice – kako smo pripravljeni?  

 Denar mora biti!  

 Preveč smo potrpeţljivi  

 Uprava zadovoljna z rezultati  

 Poškodba enega je poškodba vseh!  

 Administrativne ovire dušijo podjetniške pobude  

 ZSSS ponosna na novega člana  

Številka 23 – 11. junij 2009 

Preberite: 

 Nevidni, a nepogrešljivi so dvignili glas  

 Pripravljajo stavko  

 Prihodnjič bodo »fejst usekali«  

 V teţavah so tisti z dodelavnimi posli  

 Drţava naj da soglasje za stečaj  

 Nadzor pristojnih ne skrbi  

 Potrebujemo močne sindikate  

 Odločen vztrajati do konca  

 Izseki iz Socialnih razgledov 2008  

 Delo v gradbeništvu je čedalje manj cenjeno  

 Storiti bo treba veliko več  

 Marsikje so delodajalci gluhi  

 Kar ne ţeliš, da bi storili tebi, ne stori ti drugim!  



 Agonija delavcev se mora končati 

   

Številka 22 – 4. junij 2009 

Preberite: 

 Maja še dva odstotka več!  

 Znanje uresničuje sanje  

 ZSSS ima novega, triindvajsetega člana  

 V ospredju naj bo človek  

 Institucije EU potrebujejo več sodelovanja  

 Za krepitev evropskega socialnega modela  

 Skupaj še močnejši  

 Nezaupanje ostaja  

 Liberalizacija je pred vrati  

 Če ne bo odziva, bo delavcem prekipelo  

 Takoj spremeniti sistem!  

 Regres bodo dobili vsi gradbeni delavci v Pomurju  

 Izobraţevanje kot bencin  

 Od obljub se ne da ţiveti  

 Dokapitalizacija ni uspela 

   

Številka 21 – 28. maj 2009 

Preberite: 

 Z delom ne postaneš tajkun  

 Jesen bo vroča  

 Letni dopust  

 Za zaščito slovenske kulture  

 Najmanj ur oddelajo Francozi  

 Delu smo bolje kos spočiti  

 Dopust ni luksuz, temveč fiziološka potreba  

 E – prosti čas  

 Odločili so se za štiridnevno stavko  

 Delodajalci ţelijo dialog ulice  

 Delavci zahtevajo stečaj  

 Namesto konfliktne moramo graditi harmonično druţbo  

 Vrnite nam odvzete pravice!  

 Napad na socialne pravice slovenskih delavcev  

Številka 20 – 21. maj 2009 

Preberite: 

 Premalo novih delovnih mest  

 Drţava je pripravljena prevzeti odgovornost  

 Posledice lastniških razprtij  



 Ne bomo trpeli v tišini!  

 Proti grobemu izkoriščanju gostink in gostincev  

 Enake teţave in podobne rešitve  

 Predlogi za spremembo zakonodaje  

 Proti monokulturi kapitalizma  

 Mediacija – premalo uveljavljen pristop  

 Kako priti do najmanj izobraţenih  

Številka 19 – 14. maj 2009 

Preberite: 

 Pridnost brez znanja ni več dovolj  

 Da delo za nedoločen čas ne bi postalo izjema  

 Zahteve za spremembo zdravstvenega sistema  

 Nadomestilo bo petinosemdesetodstotno!  

 Izboljšati poloţaj delovnih invalidov  

 Aprilska brezposelnost višja za štiri odstotke  

 Delavci nočejo biti tajkunčki  

 Kljub krizi dobrih kovinarjev primanjkuje  

 Vsako sredo dan odprtih vrat  

 Razočarani nad zastojem v parlamentu  

 Nezavidljiv poloţaj mladih Evropejcev  

 Pri poplačilu sobotnega dela bodo vztrajali  

 Ponoven poskus razbijanja sindikata?  

 Praznovanja se je udeleţilo prek 20 tisoč ljudi  

Številka 18 – 7. maj 2009 

Preberite: 

 Da ne bi tudi pri nas tekla kri  

 Prvi maj bo preţivel kapitalizem  

 Mladi z roko v roki s sindikatom  

 Ţelje in upanje na lepšo prihodnost  

 Najhuje smrdi pokvarjenost odnosov  

 Pohlep je pokopal novogoriški Mip  

 Delavci nočejo miloščine  

 Solidarnost je skupna odgovornost  

 Zaskrbljeno o krizi  

 Za teţko ţivljenje delavcev ni nikomur mar  

 Prvega ne pozabiš nikoli  

 Prišel je čas za spremembe  

 Enake pravice vsem delavcem  

 Vzajemno za dobro migrantov  

 Klic k bolj pravični druţbi  

Številka 17 – 30. april 2009 

Preberite: 



 Stopimo skupaj!  

 Pomirjanje ni uspelo  

 Končna dejanja bodo štela  

 Skladi dela  

 Kriza ne poza meja  

 Za drugačen svet  

 Sindikat ne pričakuje dodatnih teţav  

 Vedno več delavcev išče sindikalno pomoč  

 Razcep v upravi, delavci zahtevajo svoje  

 Zaostrene gospodarske razmere vplivajo tudi na odnose  

 O socialni krizi  

Številka 16 – 23. april 2009 

Preberite: 

 Za manj bolniških odsotnosti odgovorni zlasti delodajalci!  

 Poziv delodajalcem in vladi  

 Dobre podlage za socialno partnerstvo  

 Vloţili toţbe za obstoj delovnega razmerja  

 Odpoved je prejelo vseh 236 delavcev Pomurke  

 Delavske pravice niso podarjene  

 Labod pred likvidacijo  

 Delo izgubilo 27 delavcev  

 Vztrajnost se je obrestovala  

 Zaenkrat še ni čutiti panike  

 Plače po pogodbi o zaposlitvi  

 Smrt fašizmu – fronta za svobodo sveta  

 Komunikacija je temelj  

 ZSSS vabi na prvomajske prireditve  

Številka 15 – 16. april 2009 

Preberite: 

 Denar je pri bogatih, ne pri delavcih – konferenca ZSSS in zahteve vladi  

 Odslej po poti socialnega dialoga  

 Minister v bran zavodu  

 Črepinje neke zgodbe o keramiki  

 Poziv k solidarnosti  

 Solidarnost mora postati praksa  

 Mediacija – učinkovito orodje za doseganje enakopravnosti  

 Inšpektorji nimajo pravice biti pravični  

 Panvita rešuje kmetijstvo v ţitnici Slovenije  

 Poklicne bolezni nam niso v ponos  

 Plačilo socialnih prispevkov 

   

Številka 14 – 9. april 2009 



Preberite: 

 Siti laţnih obljub! – stavka delavcev LTH  

 V vrsti slabih izstopata boljši novici  

 Nov plačni sistem v kulturi  

 Brez dela je ostalo 195 delavk in delavcev  

 Ugaša 172 delovnih mest  

 Bodo preţivela vsaj zdrava jedra?  

 Je do delavk krivična tudi drţava?  

 Dva milijona ljudi v podporo CGIL  

 Brezposelnost invalidov raste počasneje  

 Vabimo delovno silo, prišli pa so ljudje  

 Pred spremembami zakonodaje  

 Ustvarjalnost in inovativnost – pot iz krize  

Številka 13 – 2. april 2009 

Preberite: 

 Bodimo nestrpni navzgor!  

 Resna opozorila vladi  

 Naši lastniki kapitala niso nedolţni  

 Za nov druţbeni dogovor  

 Zdravstvena blagajna ne sme biti ogroţena  

 Tega primera ne moremo izgubiti  

 Kriza se še poglablja  

 Delavci so odšli z dvignjenimi glavami  

 Veriga solidarnosti  

 Kljub skrajševanju delovnega časa enake plače  

 Ni opravičila za niţanje pravic  

 Za novo stanovanjsko politiko  

 Upanje na boljšo prihodnost!  

 Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu iz razloga nesposobnosti  

  

Številka 12 – 26. marec 2009 

Preberite: 

 Zasebniki ne morejo nadomestiti javnega zdravstva  

 Bo Svetlik še bolj pomagal delodajalcem?  

 Previdno z dobički in drţavnim denarjem  

 Na SKEI se obračajo tudi nečlani in delodajalci  

 Zaupanje je ključ  

 Izhodišča za nadaljnjo razpravo  

 Ţe tri mesece brez plač  

 Ti ljudje so pravi heroji  

 Svet, trg in planiranje  

 O aktualnih temah – republiški odbor SDGD  



 Znanje je najboljša investicija  

 Posledice umiritve gospodarske aktivnosti  

  

Številka 11 – 19. marec 2009 

Preberite: 

 Prispevek za reševanje krize  

 Drţava v prvi vrsti pomaga lastnikom kapitala  

 Proti depresiji  

 Črna lista je zalegla!  

 Pobude SKEI za omilitev gospodarske in finančne krize  

 Sindikat smo nalašč postavili v vlogo nadzornika  

 Slaba statistika je drţavna strategija  

 V boju proti delu na črno  

 Direktor se je zaklenil pred delavci  

 Agonija delavcev se končuje  

 Hrana zopet postaja strateška zadeva  

 Prvi odzivi na pobudo za vzpostavitev mreţe  

 Z novimi znanji gremo naprej  

 Pogodba o zaposlitvi, njena vsebina in spreminjanje   

Številka 10 – 12. marec 2009 

Preberite: 

 Ne pozabiti na spolno enakost – EKS ob osmem marcu  

 Racionalizacija tudi v sindikatih  

 Niso izgubili kupcev, samo dela nimajo  

 Boj za delovna mesta  

 S subvencijami le vedrijo  

 Ključni sta solidarnost in pravičnost  

 Način ni bil primeren  

 Slaba komunikacija pogosto vodi v nesporazume  

  

Številka 9 – 5. marec 2009 

Preberite: 

 Sporni predlogi so umaknjeni – upravni odbor ZZZS  

 Ţenske in kriza  

 Razmere se absolutno krajšajo – gibanje brezposelnosti  

 Hudo je tudi v paradnih podjetjih  

 Velike terjatve delavcev  

 Drţava naj se odpove davkom na delavske odpravnine  

 Ljudem je treba pomagati  



 Pravice ţensk iz naslova materinstva  

 Evropa mora napredovati hitreje  

 Pravila prostega pretoka morajo biti jasna  

 Brezposelnost v EU raste   

Številka 8 – 26. februar 2009 

Preberite: 

 Pokojninski sistem ne trpi horuk akcije  

 Prispevek k vzdrţnosti javnih financ  

 Delavcem neprijazna podjetja so na črni listi!  

 Subvencije in nadurno delo ne gredo skupaj  

 Vsako podjetje je zgodba zase  

 ZSSS pričakuje takojšnje ukrepanje  

 Dodatek za ločeno ţivljenje, dnevnica, nadure  

 Ključ je v podrobnostih  

 Svetovanje na delovnem mestu  

 Duša dejavnosti so delavci  

 Deflacija po slovensko oziroma zviševanje cen  

Številka 7 – 19. februar 2009 

Preberite: 

 Kompromis ali mnoţične demonstracije?  

 Nekateri delodajalci izgubljajo razsodnost  

 Če prehitro pokimamo, to takoj izkoristijo  

 Do konca leta 676 delavcev manj  

 Intenzivno iščejo naročila  

 Stavka za poštene odpravnine  

 Drţava in podjetja v kriznih razmerah  

 Evropa naj se reši dolgov  

 Za prihodnost smo v prvi vrsti odgovorni sami  

 Subvencije bodo prejeli delavci  

 Sindikat ni povsem zadovoljen  

 Človek je glavni proizvodni dejavnik  

 Letni dopust – pravica delavca in ne delodajalca  

Številka 6 – 12. februar 2009 

V tej številki preberite: 

 Zahtevna pogajanja – vlada in sindikati javnega sektorja o varčevalnih ukrepih  

 Zavarovanci in delodajalci na dveh bregovih – prekinjena seja skupščine ZZZS  

 Brezposelnost iz dneva v dan višja  

 Kako naprej?  

 Negotovost ubija  

 Delavci zahtevajo poseg drţave  

 Bodo STS ob pomoči drţave odkupili delavci?  



 Preureditev pogodb za nedoločen čas in čas študentskega dela?  

 EKS skrbi neaktivnost komisije  

 Nastanitvene razmere je treba urediti  

 Potrebujemo nov razvojni model  

 Zimske športne igre gradbincev  

 Honorarci niso hlapci  

Številka 5 – 5. februar 2009 

Prva februarska številka prinaša: 

  

 Zmanjšanja pravic ne bomo dopustili – o predlogih za zmanjševanje pravic iz 

zdravstvenega zavarovanja  

 Bo res več kot sto tisoč brezposelnih?  

 Socialno partnerstvo spodkopavajo – ob rob dogajanjem v javnem sektorju  

 S sporazumno odpovedjo si zaprete vrata zavoda – opozorilo Zavoda RS za 

zaposlovanje  

 Je Gorenje ubralo pravo pot?  

 Boj za ohranitev tovarne in delovnih mest  

 Kako do novega modela evropske socialne ekonomije?  

 Nujen je protokol o socialnem napredku  

 Kje so meje neznanja ali izsiljevanja?  

 Ureditev obdavčevanja nepremičnin  

Številka 4 – 29. januar 2009 

V tokratni številki Delavske enotnosti preberite: 

  

 Socialno partnerstvo za stanovanjsko gradnjo?  

 Drţava naj pomaga tudi brezposelnim  

 ZSSS za ohranitev pravic  

 Še vedno brez novembrskih plač  

 Solidarizem namesto neoliberalizma  

 Pravica do plačanega dopusta je neodtujljiva  

 Čvrsta ţenska mreţa  

 Prva odpuščanja v zgodovini podjetja  

 Mobing – najteţji je prvi korak  

 Protestni shod tudi v Ljubljani  

Številka 3 – 22. januar 2009 

Tretja letošnja številka je namenjena informiranju članov. Predvsem o pravicah in obveznosti 

v primerih skrajševanja delovnega časa ter o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Poleg navodil 

sindikalnim zaupnikom o vlogi sindikata pri novem Zakonu o subvencioniranju delovnega 

časa, boste v tej številki Delavske enotnosti lahko našli informacije o tem, kako ravnati, če 

vam delodajalec vroči aneks h pogodbi o zaposlitvi ali vam vroči novo. Zvedeli boste vse o 

odpovedi pogodbe o zaposlitvi, varovanih kategorijah, prijavi na Zavod za zaposlovanje ter 



pravicah, ki izhajajo iz tega ter našli nekaj koristnih spletnih povezav, ki so zaposlenim lahko 

v pomoč. 

Številka 2 – 15. januar 2009 

Tokrat v DE preberite: 

  

 Ni bilo ne ţelje ne volje zaščititi zaposlene – o predlogu zakona o delnem 

subvencioniranju polnega delovnega časa  

 Močan opomin poslancem  

 Denar delavcem, ne delodajalcem  

 V kovinski industriji ogroţenih 1500 delovnih mest  

 Vodstvo ne spoštuje kolektivne pogodbe  

 Ladijski prevozniki soočeni s krizo  

 Rešujmo teţave cele dejavnosti!  

 Vsi delavci so dobili regres in boţičnico – območni odbor SDGD Pomurja  

Številka 1 – 8. januar 2009 

V tej številki DE preberite: 

  Ključne so spremembe vrednot – novinarska konferenca ZSSS  

  Kdo zagovarja kaj? – stališča do direktive o delovnem času  

  Spletna stran bo nadomestila delovne knjiţice  

  Ţenske bodo delale dlje – z novim letom so se ponovno spremenili pogoji za 

upokojitev  

  Za več vpliva – direktiva o evropskih svetih delavcev  

  Z dialogom laţje skozi krizne čase  

  Pospešiti gradnjo najemnih stanovanj – območni odbor SDGD Podravja  

  Brezposelnih bo prek osem odstotkov  

 


