Številka 45 - 20. december 2007
Zadnja letošnja številka prinaša informacije o nasprotovanju ZSSS k napovedanim
podraţitvam ter informacije o dogajanjih v sindikatih dejavnosti, med drugim tudi o SDGD.
Številka 44 – 13. december 2007
V tej številki Delavske enotnosti najdete prispevek o opozarjanju ZSSS, ob dnevu človekovih
pravic, na negotove oblike zaposlovanja mladih ter pogovor z generalnim sekretarjem
Evropske konfederacije sindikatov Johnom Monksom. Večina tokratne številke pa je
namenjena poročanju s 5. Kongresa ZSSS.
Številka 43 – 6. december 2007
»Sindikati predlagajo, da bi do usklajevanja razlike med morebitnimi dvigi plač v letošnjem
letu in ugotovljeno celoletno stopnjo inflacije prišlo ţe januarja.« Je stavka vse bliţje? Tako
se glasi naslov prispevka o pogajanjih za usklajevanje plač v zasebnem sektorju. Priprave na
stavko so stekle v Sindikatu STUPIS. ZSSS pa se pripravlja na prelomnico – 5. Kongres.
Preberite!
Številka 42 – 29. november 2007
Naslovna tema tokrat je udeleţba delavcev pri dobičku. Od prvih zasnov predloga zakona o
udeleţbi delavcev pri dobičku je preteklo ţe desetletje, vendar pa smo v ZSSS prepričani, da
je potrebno omogočiti udeleţbo pri dobičku večjemu številu zaposlenih kot sedaj.
Če vas zanima kateri so novi predstavniki delojemalcev in delodajalcev v Drţavnem svetu RS
ali kako so stavkali cariniki ter kako je na cesti ostalo sedeminosemdeset delavcev druţbe
Nastor, si preberite to številko Delavske enotnosti, kjer boste našli tudi precej informacij o
delu sindikatov dejavnosti in še kaj.
Številka 41 – 22. november 2007
»Boj slovenskih delavcev je tudi boj evropskih delavcev«, je bilo povedano na
demonstracijah. Seveda je bilo povedanega še več. Kaj vse so dejali udeleţenci in govorniki v
soboto v Ljubljani si lahko preberete v tej številki Delavske enotnosti. Ne manjka fotografij
udeleţencev, ki so s svojo mnoţičnostjo sporočili svoje zahteve.
Številka 40 – 15. november 2007
»To soboto se dobimo v Ljubljani. Stari in mladi, pa tisti srednjih let. Skupaj bomo stopili, da
nas bodo videli tisti, ki nočejo slišati argumentov naših pogajalcev. Zadnja pogajanja med
sindikati delodajalci so se končala kot vsa doslej…«, uvod v prispevek Naj nas slišijo. Seveda
tudi v tej številki Delavske enotnosti ne gre brez informacij o pripravah na demonstracije, o
tem kaj so povedali udeleţenci posvetov po območnih organizacijah.
Številka 38-39 - 8. november 2007

»Pomembno je biti zraven«, »gre za izbiro poti«, »delavci nimajo od dobičkov nič«,
»delodajalci so neverjetno inovativni«, »dvomim, da bodo samo demonstracije dovolj«, če ne
gre za pogajalsko mizo, bo šlo na ulicah«, »formulo moramo najti skupaj«, »tudi nas so
presenetile podraţitve«, »zahtevamo samo pravičen deleţ od novoustanovljene vrednosti«,
»povišanje plač je dober izhod«, … to je nekaj naslovov iz tokratne številke Delavske
enotnosti, ki je namenjena pripravam in informiranju o sobotnih demonstracijah.
Številka 37 – 25. oktober 2007
Ste vedeli, da so bile prve 13. plače v Sloveniji izplačane leta 1996? »Od dobrih sadov morajo
kaj dobiti tudi delavci« ali kako je bilo na seji ekonomsko-socialnega sveta. Mladi in
sindikalizem, novice o aktivnostih ob Tednu vseţivljenskega učenja v ZSSS, Kongres
sindikata GiT, posveti o demonstracijah v območnih organizacijah, so informacije, ki jih
lahko dobite v tej številki Delavske enotnosti. Ne spreglejte pa akcije »Pokaţi diskriminaciji
rdeč karton«.
Številka 36 – 18. oktober 2007
Jezni obrazi ljudi bodo povedali vse, so dejali na skupni novinarski konferenci šestih
sindikalnih central, kjer so predstavili priprave na demonstracije. Preberete pa lahko vse o
odzivih ljudi na posvetih o razlogih za demonstracije, ki so potekale po posameznih območnih
organizacijah ZSSS. Če pa vas zanima, kako je potekal teden vseţivljenskega učenja v ZSSS
in kaj so delali mladi iz ZSSS na študentski areni, ne spreglejte zadnjih strani te številke.
Številka 35 – 11. oktober 2007
Kje so vzroki, da se zakon o udeleţbi delavcev pri dobičku pripravlja ţe deset let, prave volje
za njegovo sprejetje pa še ni bilo? Zakaj je novi socialni sporazum dobra podlaga in obveza?
Kako potekajo pogajanja o plačah v zasebnem sektorju? Kakšna je usoda evropske listine o
temeljih pravicah? Odgovore na ta vprašanja dobite v tej številki Delavske enotnosti.
Številka 34 – 4. oktober 2007
Socialni sporazum 2007 – 2009 je podpisan, piše v tej številki Delavske enotnosti, preberete
lahko kaj so ob tem dejali podpisniki sporazuma.
Seveda pa lahko preberete vse o dogajanjih v sindikatih dejavnosti, o tem, da je predsedstvo
ZSSS potrdilo Odbor za mlade, kako potekajo pogajanja o plačah v zasebnem sektorju, kot
tudi to, kako potekajo druţenja na športnih igrah.
Številka 33 – 27. september 2007
V tej številki si lahko preberete vse o tretji konferenci ZSSS, ki je potekala pod geslom
»Zahtevamo višje plače, ker smo produktivnejši« in poročilo s konference »Varna proţnost –
ključni izzivi«. Ter seveda veliko o delu sindikatov dejavnosti, pri čemer ne spreglejte zapisa
o seminarju SDGD Slovenije na temo trpinčenja na delovnem mestu.
Številka 32 – 20. september 2007

Tokratna številka vsebuje polno informacij o trenutnem delu sindikatov dejavnosti – od
nadaljevanja socialnega dialoga v sindikatu energetike, privatizacije Telekoma, odpuščanju v
Tomosu, nadaljevanju pogajanja za panoţno pogodbo v STUPIS, do športnih iger KNG,
srečanje obrtnih delavcev, … Ne spreglejte pa prispevka o tem, zakaj so slovenski delavci
najmanj zadovoljni.
Številka 31 – 13. september 2007
Preberete lahko o začetnih pogajanjih o novi kolektivni pogodbi o usklajevanju plač, regresu
za letni dopust in stroških v zvezi z delom. »Kakovostno javno šolstvo je javno dobro …«, je
bilo povedano na tiskovni konferenci ZSSS, na tiskovni konferenci Območne organizacije
ZSSS Koroške, pa so spregovorili o tem, da so na Koroškem najniţje plače v Sloveniji.
Seveda pa je tudi v tokratni številki največ o dogajanjih v sindikatih dejavnosti.
Številka 30 – 6. september 2007
Podraţitve hrane prinašajo konflikt med delom in kapitalom, piše v tokratni številki Delavske
enotnosti, ki je posledica višanja cen hrane.
Poleg tega si lahko preberete o pomenu otroškega časovnega bonusa v druţinam prijaznim
podjetjem, dogajanja v sindikatih dejavnosti, pogovore s predsedniki sindikatov druţb; seveda
pa tudi o druţabnih srečanjih v Podravju in na vrhu Triglava.
Številka 29 - 30. avgust 2007
Ta številka Delavske enotnosti prinaša informacije o tem zakaj bodo v ZSSS še letos zahtevali
povišanje plač in kaj vsebuje socialni sporazum, ki so ga člani pogajalske skupine parafirali še
pred dopusti.
V Sindikatu gostinstva in turizma so v podporo pogajanjem o plačah pripravili protestne
akcije. Kaj vse se je dogajalo v ostalih sindikatih dejavnosti pa preberite v DE.
Številka 28 – 19. julij 2007
Tudi zadnja preddopustniška številka Delavske enotnosti prinaša obilo informacij o
sindikalnem delovanju v preteklem tednu. Najbolj aktualen je prispevek o zahtevah po dvigu
plač v zasebnem sektorju, ki bi bil logična posledica zelo ugodnih gospodarskih rezultatov, saj
so posledice prenizkih plač na trgu dela ţe vidne.
Ne spreglejte pa prispevka o podpisani tarifni prilogi v gradbeni dejavnosti, ki z avgustom
prinaša višje plače delavcem.
Številka 27 – 12. julij 2007
Kako so se začele priprave na peti kongres ZSSS, kako potekajo pogajanja za socialni
sporazum, pogajanja o kolektivni pogodbi za javni sektor so sklenjena ter kaj se je v tem
tednu dogajalo v sindikatih dejavnosti, so novice iz tokratne številke DE. Preberete lahko tudi,
da je konkurenčna moč ţensk na trgu delovne sile je še vedno slabša od moške, da narašča
deleţ brezposelnih ţensk in kakšne so ostale ugotovitve o ţenkah na trgu delovne sile.

Številka 26 – 5. julij 2007
Socialni partnerji so podpisali dogovor o spremembah zakona o delovnih razmerjih, kaj so ob
tem povedali, si lahko preberete v tokratni številki DE, ki prav tako prinaša aktualne novice o
delu v posameznih sindikatih dejavnosti.
Številka 25 – 28. junij 2007
»Listino bi lahko šteli za najbolj konkreten in 'človeški' del evropske ustave, saj neposredno
določa temeljne človekove pravice EU, poleg tega pa še celo vrsto ekonomskih in socialnih
pravic ter ščiti evropski socialni model. Listina tako varuje dostojanstvo človeka, določa
osebne svoboščine in pravice drţavljanov, instrumente in postopke sodnega varstva«; tako v
tokratni številki DE piše o listini EU o temeljnih pravicah in manifestaciji evropskih
sindikatov, s katero so sporočali pomen listine.
Seveda pa tudi tokratna številka prinaša branje o aktivnostih v sindikatih dejavnosti, novih
ponudnikih kartice ugodnosti, izobraţevanju, športnih igrah in še čem. Preberite!
Številka 24 – 21. junij 2007
V tej številki boste lahko prebrali zakaj gradbinci zahtevajo večje plače in kakšno je stanje v
gradbeni dejavnosti, zakaj so demonstrirali evropski sindikati, kaj se je dogajalo v sindikatih
dejavnosti, kako športni so bili udeleţenci športnih iger ZSSS ter kar nekaj zanimivih
komentarjev sindikalnih delavcev na aktualna dogajanja.
Številka 23 – 14. junij 2007
Če vas zanima kakšne spremembe so zapisane v delovnem gradivu »Strateški cilji in ukrepi
za Plan zdravstvenega varstva« in kaj so na to povedali v ZSSS, potem si morate prebrati
tokratno številko Delavske enotnosti. V tej številki se nadaljuje »rdeča nit« - delo preko
agencij za zaposlovanje. Seveda tudi ta številka prinaša veliko informacij o delu sindikatov
dejavnosti v preteklem tednu.
Številka 22 – 7. junij 2007
V tej številki lahko preberete vse o maratonskem usklajevanju na seji Ekonomsko socialnega
sveta, kakšna je vloga sindikatov pri mobingu ter dogajanja v sindikatih dejavnosti tega tedna.
Ne spreglejte kaj se je dogajalo na slavnosti seji SDGD Slovenije ob 70. letnici podpisa prve
kolektivne pogodbe ter kako so potekale športne igre gradbincev v Velenju.
Številka 21 – 31. maj 2007
Zakon o delovnih razmerjih je usklajen, pogajanja o socialnem sporazumu se nadaljujejo, taki
so uvodni članki v tej številki Delavske enotnosti, ki prinaša tudi sveţe informacije o delu
sindikatov dejavnosti, seznam novih ponudnikov kartice ugodnosti ter veliko novic o vtisih iz
sindikalnih izobraţevanj.
Številka 20 – 24. maj 2007

Kaj se je dogajalo na 11. kongresu Evropskih sindikatov, katerih članica je tudi ZSS; kaj
prinaša novi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev; kako se razpletajo in zapletajo zgodbe
delavcev, ki delajo preko agencij za posredovanje dela – to in še več v tej številki Delavske
enotnosti.
Številka 19 – 17. maj 2007
Če vas zanima kako potekajo pogajanja za socialni sporazum in Zakon o delovnih razmerjih
ali pa katera podjetja so druţini prijazna, mogoče s čim so se ta teden srečevali v sindikatih
dejavnosti; potem si preberite to številko Delavske enotnosti.
Številka 18 – 10. maj 2007
Preberite kaj se je v tem tednu dogajalo v sindikatih dejavnosti, kako je Ministrstvo za delo
zaznamovalo prvi maj, kaj se dogaja v območnih organizacijah ter kaj se je zapisalo urednici
DE pod naslovom »Blaginja je segedin«.
Številka 17 – 4. maj 2007
Ta številka prinaša poročilo o prvomajskih prireditvah, ki so jih organizirale območne
organizacije ZSSS po vsej Sloveniji. ZSSS je pred prvim majem podelila sindikalna priznanja
najuspešnejšim v preteklem letu. Na meji z Italijo in meji s Hrvaško pa so sindikalisti z obeh
strani simbolično podirali meje.
Številka 16 – 26. april 2007
V tej številki je članom na voljo nadaljevanje seznama ponudnikov kartice ugodnosti.
Preberete pa lahko o poteku seje ekonomsko-socialnega sveta, o reakciji ZSSS na predlog
sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, prvi del intervjuja z novo
ministrico za delo, druţino in socialne zadeve ter kaj se je dogajalo sindikatih dejavnosti – o
SDGD tokrat lahko preberete informacijo s seje Komisije za enake moţnosti.
Številka 15 – 19. april 2007
Zagotovo vas zanima, kakšne so zakonske določbe o regresu za dopust – to lahko preberete v
tokratni številki Delavske enotnosti. Mogoče vas zanima kako se nadaljujejo pogajanja o
Zakonu o delovnih razmerjih ali pa o delu sindikatov dejavnosti v tem tednu, med katerimi je
zapisano tudi kakšen progam dela je sprejel SDGD Slovenije za letošnje leto.
Polovica tokratne številke je namenjena seznamu ponudnikov kartice ugodnosti. Na zadnji
strani si lahko preberete kje vse bodo območne organizacije ZSSS pripravile prvomajska
praznovanja.
Številka 13 – 5. april 2007
»Za ljudi gre, ne številke«, je zapisano iz novinarske konference ZSSS o odzivu na sejo
strateškega sveta za gospodarski razvoj o kateri si lahko več preberete v tokratni številki
Delavske enotnosti.

Ne spreglejte kaj se je dogajalo v sindikatih dejavnosti ta teden in kakšna je vloga novo
formiranega Svobodnega sindikata.
O zavodu za zaposlovanje, si lahko preberete nadaljevanje iz prejšnje številke; tokrat o tem,
kakšno vlogo ima zavod pri zaposlovanju preko agencij.

Številka 14 – 12. april 2007
Tokratna številka vam prinaša nove informacije o pogajanjih o Zakonu o delovnih razmerjih;
zakaj delo ne sme postati blago in sporočilo iz manifestacije pred Ministrstvom za šolstvo in
šport.
Seveda pa ne spreglejte, kaj so ugotovili na okrogli mizi o Zakonu o delovnih razmerjih, kaj
so delali v sindikatih dejavnosti, kako je potekal seminar območne organizacije ZSSS
Podravje o mobingu in še kaj.

Številka 12 – 29. marec 2007
Za gradbene delavce je zagotovo zanimiv prispevek o noveli Zakona o zaposlovanju in delu
tujcev.
Preberete lahko kaj se je dogajalo v sindikatih dejavnosti, predstavitev dela sindikalnih
pravnikov, kje so nove ugodnosti iz »kartice ugodnosti« ter intervju z izvršnim sekretarjem
Evropske konfederacije sindikatov.
Seveda ne spreglejte, kako so potekale delavnice o diskriminaciji pri zaposlovanju ter kaj so
ugotovili njihovi udeleţenci in kaj je novega na pogajanjih o Zakonu o delovnih razmerjih.

Številka 10 - 15. marec 2007
Na tiskovni konferenci pred protestnim shodom »Za vsem dostopne in kakovostne javne
storitve« so predstavniki petih sindikalnih central predstavili svoja stališča.
Preberete še lahko o dogajanjih v sindikatih dejavnosti, kaj je delavsko delničarstvo in
udeleţba delavcev na dobičku, pogovor z direktorico Zavoda za zaposlovanje ter seveda o
zimskih športnih igrah gradbincev.

Številka 11 – 22. marec 2007

V tej številki lahko preberete vse o protestnem shodu »Za kakovostne in vsem dostopne javne
storitve«. Mogoče se boste našli na kakšni fotografiji, seveda, če ste bili na shodu.
Vsekakor ne spreglejte novice, da bomo letos prvič lahko odločali o delu dohodnine. Seveda
se nadaljuje osrednja tema: delo preko agencij za posojanje delavcev. Najdete pa lahko tudi
informacijo z novinarske konference ZSSS o pokojninski reformi.

Številka 9 - 8. marec 2007
Kot se za osmomarčevsko številko spodobi, si za začetek lahko preberete o priznanju »Roţa
mogota«, priznanje za doseţek leta na področju enakih moţnosti moških in ţensk, ki je ga je
letos ZSSS prvič podelila.
Preberete lahko tudi o tem kaj se dogajalo na seji Ekonomsko socialnega sveta, kako ZSSS
sodeluje z italijanskimi kolegi, o mednarodni delavnici o diskriminaciji na delovnem mestu
ter seveda o tem kaj se je dogajalo v sindikatih dejavnosti.

Številka 8 – 1. marec 2007
Kakšni so predlogi ZSSS na predvidene spremembe v Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju je predstavila ZSSS na novinarski konferenci v tem tednu. Preberete pa lahko
tudi o tem kaj delajo sindikati podjetij oz. druţb v Dravskih elektrarnah, Izletniku Celje,
Štorskih ţelezarnah, Mercatorju Gorenjska. Ne spreglejte pa kaj se je dogajali na seji
republiškega odbora SDGD Slovenije.

Številka 7 – 22. februar 2007
V tej številki lahko preberete o dogajanjih v posameznih sindikatih dejavnosti – Glosa, VIR,
sindikat športnikov, KŢI… Posebej zanimiv pa je članek o konferenci, ki jo je pripravil
sindikat SKEI na temo Ravnoteţje dela in kapitala – primerno plačilo.

Številka 6 – 15. februar 2007
Tudi v tej številki Delavske enotnosti se nadaljuje tema o delu agencij za posredovanje
delavcev. Preberete lahko tudi o tem kako so v ZSSS obeleţili kulturni praznik ter kaj se je
dogajalo v sindikatih dejavnosti.
Za člane sindikata SDGD je zanimivo branje o seji območnega odbora Pomurja.

Številka 5 – 7. februar 2007
Tokratna številka prinaša informacije o ustanovitvi Svobodnega sindikata Slovenije, ki je tako
postal dvaindvajseti član ZSSS, ki je v tem tednu izpostavila kašen poseg v referendumsko
odločanje pomeni predlog zakona o volilni in referendumski kampaniji ter kako poslani
drţavnega zbora niso upoštevali predlogov ZSSS k spremembam zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju.
Preberete lahko s čim so se ukvarjali v sindikatih dejavnosti in kako je potekal pogovor v
Območni organizaciji ZSSS Gorenjske o diskriminacijah na delovnem mestu. Ob kulturnem
prazniku, pa so v Delavski enotnosti preverili, kako se sindikalisti pogovarjajo z direktorji, ki
ne govorijo slovensko.
Zanimivo branje pa je vsekakor prispevek dosedanjega odgovornega urednika Frančka
Kavčiča, ki se je s kratkim in malce nostalgičnim pregledom svojega dela pri Delavski
enotnosti poslovil od urednikovanja.

Številka 4 - 1. februar 2007
Znotraj ZSSS poteka peticija za kakovostne in vsem dostopne javne storitve, pri čemer gre za
prizadevanje vseevropskega delavstva. Kako usklajevati plače, ki so še vedno prenizke piše
Brane Mišič – pa vendar je usklajevanje plač še vedno odprto vprašanje.
Tudi v tej številki je osrednja tema delo prek agencij za zaposlovanje, kjer v Delavski
enotnosti ţe nekaj tednov razkrivajo kako to delo poteka v Sloveniji.
V tej številki lahko preberete še o izobraţevanju sindikalnih zaupnikov ter o aktivnostih
sindikatov dejavnosti.

Številka 3 – 25. januar 2007
V tej številki lahko preberete nadaljevanje zgodbe o problematiki agencij za posredovanje
dela. Novinarji Delavske enotnosti so bili tokrat na obiskih v Poštno-logističnem centru v
Mariboru in GVO Maribor; preverili so kako je s poplačilom stečajnih terjatev v Tovarni
pohištva Pameče; se udeleţili nekaj ponovoletnih srečanj sindikalnih zaupnikov in
seminarjev. Kaj se je tam dogajalo in kaj so izvedeli, si lahko preberete v tej številki.

Številka 2 – 18. januar 2007

Če vas zanima, kje se je zataknilo pri pogajanjih za socialni sporazum, ali kako aktivni so v
ZSSS ob razgrnitvi predloga Zakona o koncesijah za izvajanje javne sluţbe v zdravstveni in
lekarniški dejavnosti, ali mogoče nadaljevanje zgodb o delu preko agencij za zaposlovanje –
potem morate prebrati tokratno Delavsko enotnost.

Številka 1 - 11. januar 2007
"Pomembno je, da ostanemo med seboj solidarni, pomembno je tudi, da spoštujemo lastno
delo", tako se je glasil del voščila predsednika ZSSS, Dušana Semoliča.
V tej številki si lahko preberete kako uspešno je bilo leto 2006 in kakšni so načrti za leto 2007
v ZSSS; kako je z delom začela nova ministrica za delo, druţino in socialne zadeve; seveda pa
so povzeta tudi dogajanja v sindikatih dejavnosti ob koncu preteklega leta.
Ne spreglejte pa pogovora z našim kolegom - Francem Niderlom iz Imgrada Ljutomer.

