Že 70 let časopis slovenskih delavcev
in sindikalnega gibanja

Delavsko enotnost izdaja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Že 70 let časopis slovenskih delavcev
in sindikalnega gibanja

Delavec brez sindikalne izkaznice je kot delavec
brez zaščite.
Če jih nočeš dobiti po glavi, se dela ne loti brez
čelade in drugih zaščitnih sredstev, pa tudi ne
brez včlanitve v sindikat.

30. 2. 1992

21. 1. 1993

Poštnina
plačana.
Pogodba
št. 864/1/S

ZVEZA SVOBODNIH
SINDIKATOV SLOVENIJE – ZSSS
Dalmatinova ulica 4
1000 Ljubljana

7. 9. 1963

24. 10. 1986

V znanju je moč. Delavska enotnost te
oboroži pri uveljavljanju pravic iz dela.

NAROČILNICA NA
DELAVSKO ENOTNOST,
GLASILO ZSSS

Če boš bral Delavsko enotnost, boš sproti seznanjen:
• s ceno dela in višino plač po kolektivnih pogodbah;
• z višino regresa za malico in stroškov prevoza;
• z višino regresa za letni dopust in roki izplačila;
• z višino jubilejnih nagrad;
• s spremembami delovnopravne zakonodaje in kolektivnih pogodb;
• z bojem sindikatov za zaščito in povečanje
delavskih pravic;
• s potekom socialnega dialoga na vseh ravneh od podjetij in zavodov do državne ravni.
Delavska enotnost prinaša tudi pravne in
druge nasvete, reportaže iz sveta dela, poroča o stavkah, demonstracijah in delavskih
bojih, objavlja pogovore z delavci in sindikalnimi zaupniki, prispevke o solidarnosti; v njej
je mnogo zanimivega branja, tudi za razvedrilo in izobraževanje.

Delavska enotnost je časopis z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Prva številka je izšla novembra
1942 kot glasilo gibanja Delavska enotnost.
Od leta 1997 Delavsko enotnost izdaja Zveza
svobodnih sindikatov Slovenije.
Osrednjo pozornost Delavska enotnost posveča socialnemu dialogu in kolektivnemu
dogovarjanju na državni, panožni, regionalni in podjetniški ravni. Ob tem pa ne skriva,
da socialni dialog presoja z vidika načel in
vrednot, ki jim je zavezana že sedem desetletij. Gre za spoštovanje delavskih pravic, ki
sodijo med temeljne človekove pravice, za
socialno in pravno državo, medgeneracijsko
in siceršnjo solidarnost, družbeno odgovornost, pravičnost, enakopravnost, demokratičnost, socialno kohezivnost, samopomoč
ter druge vrednote humane družbe 21. stoletja.
Delavska enotnost pomembno prispeva k
enotnosti prizadevanj slovenskih delavcev in
javnih uslužbencev za svoje pravice. Zato beri
Delavsko enotnost in postani trden člen v teh
prizadevanjih tudi ti.

Naročam(o)
izvodov tednika Delavska
enotnost, naročilo velja od
do
pisnega preklica.
Naslov naročnika, pravne osebe:

Davčna številka naročnika, pravne osebe:

Je naročnik davčni zavezanec:

DA

NE

Naslov naročnika, fizične osebe:

Davčna številka naročnika, fizične osebe:

Naročeni izvod(e) pošiljajte na naslov(e):

Delavska enotnost izhaja ob četrtkih, letno izide 22 ali 24 številk, avgusta pa glasilo ne
izhaja.
Izvod Delavske enotnosti stane 1,90 €, naročnikom bomo račun izstavljali vsake tri
mesece.
Datum:

Podpis in žig naročnika:

