Številka 45 – 22. december 2011
Preberite:















Ustaviti škodljivo prodajo!
Pravice iz javnih sredstev – vodnik za pravice 3. del
Nič več odpisa prispevkov
Intervencijski zakon ponovno aktualen
Gradbena podjetja niso le tajkuni, ampak na tisoče delovnih mest
Obljubili so jim regres, dali pa odpovedi
Zagovorniki lahko probleme rešujejo le deloma
Prvi koraki vplivajo na upanje
Delodajalci malo radodarnejši
Še naprej odpuščanja in pritiski na zaposlene
Za čiščenje zdravstvene blagajne
Sindikat dela v interesu vseh – članov in nečlanov
Naša moč je v skupnem delovanju

Številka 44 – 15. december 2011
Preberite:













Pravna država delavcem kot mačeha
Prehodno obdobje se izteka
Pravice iz javnih sredstev – vodnik za pravice mladih 2. del
Država naj bi nehala mlatiti po državnih uradnikih
Za še bolj prepoznaven sindikat
V Bohinju so delavci v zelo slabem položaju
Soglasje za nočno delo žensk s preudarkom
Dobro opravljeno delo
Okrepiti je treba solidarnost
Posega v materialni položaj delavcev ne bodo dovolili
Ingrad Gramat iz prisilne poravnave v stečaj

Številka 43 – 8. december 2011
Preberite:













Podrejanje politike ekonomski oblasti je napaka
Pravice iz javnih sredstev – vodnik za pravice mladih
Novelo zakona poslali na ustavno sodišče
Ohranitev dialoga ali začetek sindikalnega boja
Država mora imeti program investicij
Prioriteta je sindikalno povezovanje
Politike zategovanja pasov delajo iz držav ubožnice
»Bouohdidadabra«
Za nove oblike sindikalnega delovanja
Psi lajajo, oblast grize
Dovolj je, dovolj

Številka 42 – 1. december 2011
Preberite:













Proti omejevanju božičnic in drugih izplačil
Predlog ZSSS so sprejeli soglasno
Le izmenjava mnenj
Delavci proti razprodaji kakovostnih podjetij
Za večjo enotnost upokojenskih organizacij
Za spremembo neživljenjskega zakona
Načrtovanje brez ljudi?
Mura na začetku nove poti
Če veš, da imaš prav, vztrajaš
Tradicija naj bo vodilo za naprej
Večje pravice članov sindikata bo težko vpeljati

Številka 41 – 24. november 2011
Preberite:












Spremembe bi veljalo odložiti za leto dni
Pokojnine še na ledu
Malo pozno
Izhod v sili ali dobra možnost?
Bo dokapitalizacija uspela?
Prevare postale vzorec ravnanja
Za ohranitev delovnih mest
Ne smemo podcenjevati skupnega dela
Odločnost, postavitev cilja, vztrajnost je uspeh
Voda postaja največje bogastvo

Številka 40 – 17. november 2011
Preberite:











Za razvojno in za stroškovno gospodarsko politiko
Prenesti obup in jezo mladih v politične odločitve
Nekoliko večje pravice delavcev
Sindikat je za nekatere moteč
Socialni partnerji bodo morali bolj sodelovati
Skupaj smo močnejši in bolj učinkoviti
Delavci »na cestah« so skupaj močnejši
Dnevno do 150 SMS-poizvedb
Delavci Konstruktorja VGR kmalu na zavodu

Številka 39 – 10. november 2011
Preberite:











Pobuda za izplačilo 13. plače
Plače niso sovražnik razvoja
Večina sindikatov proti delni zamrznitvi
ZDS predstavil svoja izhodišča
Za varno delo niso odgovori zgolj delodajalci
Skoraj 111 brezposelnih
Agonija delavcev je končana
»Ni dovolj le srce sindikalista«
Spoštujejo panožno kolektivno pogodbo






Toži delodajalca, ki mu ni mar za zdravje delavcev
Nastaja najmočnejši evropski sindikat
Brez sindikata bi bilo slabše
Dan D bo 18. november

Številka 38 – 3. november 2011
Preberite:














Kritični bodo pomladni meseci
Diktat finančnih trgov se bo nadaljeval
Zavzemite se za rast, zaposlovanje in delavske pravice
Modra karta EU za lažje zaposlovanje tujih strokovnjakov
Problem je neodzivnost odgovornih
Bodo morali upokojenci protestirati?
Težave imajo tudi v »sindikalnih nebesih«
Sindikat se mora približati ljudem
Vodilo naj bo zlasti timsko delo
Preobremenjevanje delavcev je kot bumerang
V ospredju psihosocialna tveganja
Brez dobrega počutja ni dobrih rezultatov

Številka 37 – 27. oktober 2011
Preberite:















Politiki in menedžerji si morajo povrniti zaupanje
Seznam nalog za prihodnost
Bo zdravstveni blagajni zmanjkalo sredstev?
Socialni dialog bo treba prenoviti!
SDTS na pravi poti
Uprava se ne drži dogovora
Delavci so zopet na cesti
Življenje se da polepšati
Razmerje med plačami in pokojninami naj se vrne na 1 : 0,753
Kaj je treba, vemo, kako, pa še ne
Drugačna zgodba o uspehu?
Rešitve za ljudi, ne le za banke
Evropski teden zdravja in varnosti pri delu

Številka 36 – 20. oktober 2011
Preberite:












Kako do nove družbe?
Skupaj v boj!
Kdo bo primaknil denar?
Urejen promet je temelj gospodarskega uspeha
Pričakujejo izčrpne odgovore
Delavci so zaskrbljeni za svojo usodo
»Iz nas se delajo norca!«
Območje je najbližji servis članom
Kako pridobiti mlade?
»Že 20 let imamo invalidno demokracijo«










Podjetje s 50 ali več zaposlenimi naj ima lastno službo varnosti in zdravja pri delu
Socialni dialog je dal rezultate
Tripartitni socialni vrh: EU moramo oskrbeti s prihodnostjo
Samozaposlovanje – pasti, slabosti, alternative
Nasveti iz Amerike
V Vegradu kar 355 strani delavskih terjatev
Se delavcem Primorja obetajo boljši časi?
Odpraviti neplačevanje prispevkov!

Številka 35 – 13. oktober 2011
Preberite:























Lokalno in globalno
Ko je tretji partner šibak…
Čas za premislek kako naprej
Delavci Heliosa so zaskrbljeni
Plača ali protestni shod
Delavci bodo šli do konca
S čustveno inteligenco do kapitalizma 21. stoletja?
Potrebna je dodatna primerjava plač
Neoliberalizem pustoši povsod
Kapitalisti iz Slovenije so med najslabšimi
EU ne sme kaznovati politik posameznih držav
Stavke ne bo!
»Pozabili« plačati takso?
»Mi smo na zavodu, oni pa še vedno na prostosti«
»Delavci smo naredili vse, da nam bo bolje«
Prihajajo za delavce boljši časi?
»Nov zakon kakovosti dela ne rešuje«
Varnost in zdravje ter delavski predstavniki
Inšpekcija za delo bo nadzirala tudi samske domove
Kateri lobiji, čigav agent?
Seznama slabih delodajalcev

Številka 34 – 6. oktober 2011
Preberite:



















Alternative so!
Resna opozorila vladi in poslancem
Soglasje visoko v zraku!
V sindikatu upajo na boljše rezultate
Zahtevna pogajanja terjajo resnost
Kdo ruši javni interes?
Zakaj jamstveni sklad ne predlaga stečajev?
Kakšno udeležbo zaposlenih pri dobičku spodbujati
Poletna šola o kolektivnem pogajanju
Kapital bi morali prerazporediti!
Najpomembnejše je zdravje delavcev
Z majhnimi koraki se daleč pride
Sta varnost in zdravje pri delu brez tehniške varnosti sploh mogoča?
Za pozitivne ukrepe
Brez sindikatov ne bo socialne države
Upravljanje utegne ogroziti okrevanje
Odpraviti prekomerne delovne ure



Moč je v enotnosti

Številka 33 – 29. september 2011
Preberite:













Slovenski stroški dela polovico nemških in avstrijskih
Davčni dolg podjetij narašča
Agencijski delavci niso cenejši od redno zaposlenih
Ustavite siromašenje Slovenije!
Ključni problem je pretok informacij
ZVZD – 1 odpravlja administrativne ovire podjetništvu
Napredka ni tudi s to vodstveno ekipo nogometne zveze
Radi bi pravično plačilo
Starejši ne smejo biti odrinjeni
Zopet protest pred upravo Konstruktorja VGR
V Primorju grozijo grožnje s stavko

Številka 32 – 22. september 2011
Preberite:
















Pričakovano, a občudovanja vredno stališče
Kako je mogoče?
Neenakost porazdelitve dohodka večja
Demonstranti »pregnali« finančne ministre
Z nemškimi parlamentarci o malem delu
Razmere v gradbeništvu so alarmantne
Lastniki rešujejo le lastno premoženje
Oropali so nas!
Kljub dopustom veliko aktivnosti
Start je nizek, cilji ambiciozni
SOS za žrtve nasilja v delovnem okolju
Ocena tveganja – temeljni kamen varnosti in zdravja pri delu
Za kakovostno staranje in solidarno sožitje med generacijami
Kriza delavcem nikjer ne prizanaša

Številka 31 – 15. september 2011
Preberite:












Slabša konkurenčnost ni posledica naših plač
Znižanja plač javnih uslužbencev letos ne bo
Sindikati enotno prosti znižanju plač
Čakajoč na pogovor z ministrom
Za krepitev solidarnosti
Viator & Vektor Logistika v stečaj
Agonija 50 delavcev je končana
Delavci so zaskrbljeni
Brez stroke ne gre!
Negovati je treba občutek za skupno

Številka 30 – 8. september 2011
Preberite:















Nasveti
Rešitev za 1273 brezposelnih državljanov BiH
Evropski sindikalni protest 17. septembra na Poljskem
Novakovo nemoralno početje
Se bo agonija delavcev končala?
Skei se je dogovoril o dvigu plač za tri odstotke
Selitveni apetit lastnika za tretjino nižji
Brez dela še 80 gradbenih delavcev
Odgovorni uničujejo gozdarsko dejavnost
Majhne poteze so velika dejanja
»Lojtra« ni orodje za delo!
Mladi v Skeiu aktivni tudi poleti
Avgusta za pol odstotka manj brezposelnih kot julija

Številka 29 – 1. september 2011
Preberite:












Seznama bodo objavljali enkrat mesečno
Rebalans zdravstvene blagajne
Pot v revščino
Opozorila o zdravstveni reformi
Kodeks za korektne odnose v agroživilstvu
Diskriminacijo v vojski je treba odpraviti
Delavci so zgroženi nad nemočjo države
Agoniji delavcev ni videti konca
Pavček potopil najboljše logistično podjetje
Predstavljamo vam novi zakon o varnosti in zdravju pri delu

Številka 28 – 21. julij 2011
Preberite:

















Slovenska vlada naj podpre ustanovitev evropske bonitetne hiše
Prihodki gor – odhodki dol
Evidence je nujno izpopolniti!
Varčevanje je škodljivo
Delavci Pavčku ne verjamejo
Ljudje vodstvu ne zaupajo več
Lastnika bodo kazensko ovadili
Posluha za usklajevanje plač ni
Sindikat je obvestil inšpekcijo
Delodajalci dajejo le minimume
Socialni dialog kot sredstvo ravnovesja
Največ dela imajo poleti
Cimos TAM AI je družini prijazno podjetje
Država vzbuja kaos
Moč je v znanju

Številka 27 - 14. julij 2011
Preberite:





Vroče glave
Tudi zdravstvo bo treba prestrukturirati
Pravna država z napako












Davčna tajnost nad pravicami delavcev?
Zavod ne sme delovati »po domače«
Agonija delavcev SCT je končana
Delavci zahtevajo majske plače
Večina podjetij izplačala regres
Skupne odločitve je treba upoštevati
Težave so posledica pomanjkanja socialnega dialoga
Socialne pravice morajo dobiti prednost pred ekonomskimi
Glas razpuščenih in razmršenih
Integracijski paket za večjo vključenost

Številka 26 – 7. julij 2011
Preberite:















»Optimizem« in »realizem«
Pogajanja se bodo nadaljevala septembra
Ni razlogov za optimizem
Izstopilo več kot tri četrtine članov
Podpisi sporazuma so bili odpoved pravicam
Brez dela ostalo 150 delavk in delavcev
Za stečaj ne sme nihče obtoževati delavce
Ob delo 197 delavcev
Delavci čakajo na majsko plačo
Le kdo je z njimi zadovoljen?
V nekaj letih davek na finančne transakcije na ravni EU?
Varčevanje je potrebno
Na evropskih ulicah vre nezadovoljstvo

Številka 25 – 30. junij 2011
Preberite:















Spet o pokojninski reformi?
Reforme le s soglasjem
Ministrica Krebsova vabi sindikate
Delavci čakajo na majske plače
Kar 270 delavcev v strahu
Uspehe naj občutijo tudi delavci
Več kot polovica agencijskih delavcev
Novo sindikalno vodstvo, novi prijemi uprave?
Zaničevanja in neutemeljenih razlik ni malo
Da ljudje ne bi bili le delovni stroji
Za večji vpliv na razvojni model
Dobro so odpravili odgovorno delo
Neodgovorno je ignorirati starejše

Številka 24 – 23. junij 2011
Preberite:







Vse najboljše!
Pokojninska reforma ni več v igri
Na trgu dela reforma ni potrebna
Ima Slovenija Bosance za poskusne zajčke?
Vlada naj ustavi prodajo Cinkarne Celje

















Kdo upravlja državno lastnino?
Prva izplačila lahko pričakujejo šele avgusta
En evro odškodnine
Brez dela bo ostalo več kot 100 delavcev
Plač sploh niso dobivali
Stavka zamrznjena do 1. septembra
»Če bo Skei dovolj odločen, bo kaj premaknil«
Za več medsebojnega razumevanja
Eden od odrazov liberalizacije
Pri spremembah so sodelovali
Nekdo je »pozabil« na poklicne voznike
Kako se izogniti stresu?
Ženskam je enakopravnost onemogočena sistemsko
Da laž ne postane resnica!
Odločen NE varčevanju na plečih delavcev

Številka 23 – 16. junij 2011
Preberite:


















Stečaj SCT-ja začet
Delovna mesta ugašajo
Največji problem je sistemska korupcija
Benifikacija za 32 delovnih mest in 142 zavarovancev
Predsedstvo naj oceni smisel obstoja
»Gradbeništvo ni samo Zidar«
Za enoten in močan Skei!
Ni razlogov za varčevanje pri delavcih
Maribor ob 630 delovnih mest za kovinarja
Sindikalisti se morajo znati tudi pohvaliti
Veliko novih delovnih mest
Boriti se je treba za vsako delovno mesto
Kovačnica novih idej
Izobraževanje odraslih je tudi pot iz krize
Ovirajo sindikalno delo
Potrebujemo zaščito in ne odpravljanja evropskega socialnega modela

Številka 22 – 9. junij 2011
Preberite:


















Prepričljiv NE nepravični pokojninski reformi
Naših predlogov ne smejo več podcenjevati
Ohraniti solidarnost med spoloma
Bonitetne agencije kot izgovor
Javne finance na prepihu?
»Sindikat edini prijatelj delavcev«
Sklad za odpravnine delavcem
Največji problem so prenizke plače
Nekaj več so že dosegli
Enakost pravic migrantskih delavcev
Ko zakone kršijo prepisovalci reda
Sindikat opravlja svoje poslanstvo
Več kot le učenje jezika
Izmenjava izkušenj za boljše sodelovanje
Zmagovalci so bili vsi
Druženje bo postalo tradicionalno



Zadovoljni, čeprav je bila pravica počasna

Številka 21 – 2. junij 2011
Preberite:
















Predlagatelj zakona ni slišal ljudi
Vlada z dramatiziranjem pretirava
S histerijo ne gre!
Ni pomembno le razmerje med mladimi in starimi
Za posebne rešitve pri upokojevanje vojakov
Še en del vladne vsebine ostal neizpolnjen
Reforma je za tiste, ki delajo v težkih razmerah, nepravična
Za humanizacijo in boljo organizacijo delovnih mest
Mladi levi v črnem
Pri sosedski pomoči dejansko nič novega
Pripravljajo spremembe
Potencialni kupec obiskal tudi delavce
So delodajalci zainteresirani za izobraževanje delavcev?
Pokojninska macola

Številka 20 – 26. maj 2011
Preberite:














ZSSS vladi vrača rokavico
Za boljši prehod na trg dela
Minister jih ni prepričal
Varnosti in zdravja pri delu ne izboljšujejo
Preveliko obremenjevanje slabo plačanih
Mediji nam niso naklonjeni
Članstvo je dobro informirano
V »štali« ne moreš delati 43 let
Dobili niso niti minimalne plače
Aktivizem je kruto življenje
Ljudem povedati po kmečko
Obrnite ploščo!

Številka 19 – 19. maj 2011
Preberite:














Rešitev so nova delovna mesta
Bogata Slovenija ne sme imeti revnih upokojencev
Odločno proti pokojninski reformi
Račun za krizo izstavljajo ljudem
Spoznavno srečanje, bolj konstruktivno sodelovanje?
Za socialno Evropo
Velik interes za delo v Avstriji
Jim bo pomagal inšpektor za delo?
Tudi Vemont v stečaju
Prostovoljstvo je v sindikatih doma
Ne grem v penzijo!
Medgeneracijske solidarnosti brez mladih ni

Številka 18 – 12. maj 2011
Preberite:













Črno-beli svet
Temnejšo plat ZPIZ-2 snovalci zakona radi zamolčijo
Da bi bile pokojnine dostojne
Dialog je prekinil vladni ultimat
Pasti pakta za evro
»Če bo šlo tako naprej, bo treba ustaviti«
Delo poklicnih voznikov bo še bolj zahtevno
Delavci Vemonta vidijo rešitev samo še v stečaju
Uprava na preizkušnji
ZSSS na 55. pohodu ob žici
Pomemben temelj

Številka 17 – 5. maj 2011
Preberite:

















Referendum bo 5. junija
Minister za zastraševanje
Do kdaj bomo poklicne bolezni pometali pod preprogo?
Če se bomo borili, bo jutri lepši dan!
Pošteno plačilo za pošteno delo
Zastraševanje rodi upor
Dobički naj gredo za razvoj
Odločen ne krivični pokojninski reformi
Narediti prvi korak
Za reforme po meri ljudi
Vztrajati v uporniški drži
Čim boljše življenje za vse, ne pa dobiček
Na delo tudi v Avstrijo in Nemčijo
Proti varčevanju na plečih delavcev
Da bi živeli bolje tukaj in zdaj

Številka 16 – 21. april 2011
Preberite:


















Živel 1. maj!
Zakaj ne bi reforme prinesle nekaj dobrega!
Referendum zahtevajo ljudje, ne sindikat
Adijo, Brezovar
Izhod iz krize odvisen od pokojninskega sistema
Sredstva razdeljena
Preseganje sužnjelastniškega odnosa
Iz prisilne poravnave v stečaj?
Je Kipkopovo premoženje izpuhtelo?
Plač 18. spet ni bilo
Osnovne plače bodo višje
Največkrat umirajo starejši
Moč sindikatov je v ljudeh
Kapica na državno porabo
V petek dobili odpovedi
Na referendum bodo povabili tudi svojce




Stres je vzrok številnih težav
Boj za pravice delavcev ne pozna meja

Številka 15 – 14. april 2011
Preberite:






















Dan potem
Več kot 80 odstotkov je glasovalo proti
Proti omejevanju sosedske pomoči
Zahteva za referendum ZPIZ-2
Maske so padle
Podpora nadgradnji zdravstvenega sistema
SDPZ je uspel
Vladna ekipa prepričevala obrtnike
Stavka bo ob najmanjši nepravilnosti
Secop se ne seli zaradi delavski plač
Minister bo priporočila in ugotovitve priporočil
Brezovar ne namerava odstopiti
Zadnji čas je za stečaj SCT-ja
Črni meseci za podravske gradbince
Na braniku delavskih pravic
V pričakovanju pozitivnih sprememb
Enotni so močnejši
Pomembne so informacije
Učna ura o pomenu dobrih odnosov z javnostmi
Proti ostrim varčevalnim ukrepom in za nova delovna mesta

Številka 14 – 7. april 2011
Preberite:













Zakaj bomo glasovali proti zakonu o malemu delu
Mi delamo za ljudi in z njimi
Glas proti malemu delu je glas za pravice upokojencev in njihovih potomcev
Ključni problem je že zdaj nadzor
Zgodbe, ki jih piše življenje
Boj proti malemu delu je boj za delavske pravice!
Stroškovna logika je kratka
Kdaj bo objavljen seznam kršiteljev?
Sindikati morajo zaustaviti protidelavsko zakonodajo
Sindikalno delovanje brez meja
Socialni dialog – ključ za napredek

Številka 13 – 31. marec 2011
Preberite:










Stojnice ZSSS bodo pred upravnimi enotami še 7. in 8. aprila
Najpomembnejši je osebni stik
Na papir niso dali nič argumentov
Malo delo kot korektiv prenizkih pokojnin?
Boj proti malemu delu je boj za delavske pravice!
Kolektivno bodo šli na predčasno glasovanje
Malo delo je tlačanska oblika dela
Zahtevajo jasne odgovore








Proti ogrožanju plač in socialnih pravic
Slabi zgledi vlečejo
Je to siljenje v »prostovoljen« odhod?
Ključ je socialno partnerstvo
Do zastavljenih ciljev vodi samo socialni dialog
Ljudi ni mogoče vleči za nos

Številka 12 – 24. marec 2011
Preberite:
















Ne bo starševskega dopusta, ne bolniških za nego otrok…
Najbolj so se aktivirale politične stranke
Da ne bi postali družba napotnic
Boj proti malemu delu, je boj za pravice!
Za boljšo varnost delavcev!
Dobro plačani gospodje s sprijenimi recepti
Naprej v bitke!
Več kot polovica za nadaljevanje dela
Sredstva za novo poglavje življenja
»Zadeve je treba presekati«
Plače spet zamujajo
Brez dela je ostalo 130 delavcev MTB
Trend naraščanja kršitev se nadaljuje
Štirje scenariji učinka vpeljave malega dela na slovenski trg dela

Številka 11 – 17. marec 2011
Preberite:

















O pokojninski reformi naj odloči ljudstvo!
Odločen NE malemu delu
Zakon o malem delu naj pade!
Kdo ruši medgeneracijsko solidarnost?
Boj prosti malemu delu je boj za delavske pravice!
Kdo bo nadziral delo po napotnicah?
Delodajalci se bodo obnašali varčno
Zahtevali bodo takojšnje spremembe
Ne na račun delavskih pravic
Štipendije bodo višje a jih bo manj
Z delavci delajo slabše kot s številkami
Zahtevajo hitrejše izplačilo odpravnin
Pomoč čezmejnim zavarovancem
Ne nazadnjaškim predlogom o plačah
Ignoranca ni prava pot

Številka 10 – 10. marec 2011
Preberite:








Veliko več kot le ureditev študentskega dela
Je minister za zdravje slišal opozorila?
Soglasja le o manj pomembnih zadevah
Intenzivirali so pogajanja
Pomoč dobilo 190 delavcev
Sinergije pomenijo odpuščanje









Priprave na stavko
Agonija delavcev se končuje
Zmanjšanja števila zaposlenih sindikat ne more sprejeti
Kakšne bodo posledice ministričinih izjav?
Praksa, ki mora biti zgled podjetjem in sindikatom
Potrebujemo učinkovito komuniciranje
Brez dela bo ostalo 120 gradbincev podjetja MTB

Številka 9 – 3. marec 2011
Preberite:


















Bo le odločalo ljudstvo?
Težišče delovanja usmeriti na sedanjost
Dvakrat po 230 evrov
Vse več upokojencev, vse manjše pokojnine
Največ dolgujejo fizične osebe
Delavci na ulicah Budimpešte
Imamo surovino, znanje, kadre, tradicijo, …, nimamo pa strategije
Od Merkurja v Hudinji bo ostalo le malo
Od jamranja ni koristi
Socialna ekonomija ne sme biti le loščilo
Le z znanjem do učinkovitega soupravljanja
Delavci se sprememb ne smejo bati
Kako izgubiti že izgubljeno?
Stavka v gradbenem podjetju MTB
CPM delavcem dolguje 1,4 milijone
Marsikaj je odvisno od vlagatelja

Številka 8 – 24. februar 2011
Preberite:
















Podpora ukinitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja
Za svetom capljajo zlasti delodajalci in tudi politiki
Odločali bomo o uresničevanju pravice do pokojnine
Vlada nesposobna socialnega dialoga, račun plačujejo davkoplačevalci
Začetek referendumske kampanje?
Zaposlitev kot popotovanje
Odprtih front je veliko
Ne po italijanski poti!
Vztrajali bodo do izpolnitve dogovora
Ukrepi so dali dobre rezultate
Predlagatelj naj zakon umakne
Čas je za oddajo letnega poročila
V CPM namesto januarskih plač »vljudno«obvestilo o stečaju
Delavci MTB napovedali stavko

Številka 7 – 17. februar 2011
Preberite:






Politiki podcenjujejo ljudi, jim bodo ustavni sodniki dali priložnosti?
Bo državni zbor ravnal varčno?
Dopolnilno zavarovanje bo končno ukinjeno!
Ukinitev indeksacije plač je nesprejemljiva












Pomoč mladim pomeni trajnostni razvoj
V slamnatih podjetjih ni ničesar
Zahtevajo izplačilo plač in nadur
Pokojnine bodo višje za 0,4%
Razprava o položaju sindikalnih zaupnikov
Zakon je ogledalo nesposobnosti vlade
Podjetje Ferlinc pred stečajem?
Povečati ogled gasilcev!
Do sanjske službe v času krize
»Komaj so čakali, da se zadeva preseka«

Številka 6 – 10. februar 2011
Preberite:

















Nezaupanje med partnerji je veliko
Na potezi je državni zbor
Komu bo v pomoč javna obravnava?
Denarja je dovolj, le…
Kultura je za dušo, gibanje je življenje
Ostrejše sankcije za zaposlovanje na črno
Revnejši in manj izobraženi umirajo mlajši
Naivnost se drago plača
Prizadevajo se izogniti stečaju
Novo upanje za delavce?
Plače so nekoliko povišali, a ne pravim
Oba predloga bi bilo treba na novo pripraviti
Delež tistih, ki dobijo regres, pada
Samo kritika in samokritika
Delavci MTB so zagrozili z napovedjo stavke

Številka 5 – 3. februar 2011
Preberite:













Poslanci zlorabljajo zakonodajno funkcijo!
Ceno prevzemanja so plačevali le delavci
Spet bomo prižgali rdečo luč!
Minimalna plača naj bo vsaj 593 evrov!
Resnica o podražitvah hrane je nekje vmes
Zahtevajo enakopravno obravnavo vseh
Če bodo plače bodo stavko zamrznili
Prisilna poravnava ni rešila podjetja
Rast proizvodnje in izvoza
Dolžni za skoraj 315 milijonov prispevkov
V SCT Gemu je propadlo 400 delovnih mest

Številka 4 – 27. januar 2011
Preberite:







Delodajalci pritiskajo!
Ne po isti poti kot pri ZPIZ-2
Bistvo ZDR je zaščita šibkega
Zdravstvena blagajna brez rezerv
Mladi lahko vzamejo tudi usodo v svoje roke










Pravi cilji, napačna pot
Plače zamujajo, bo reševanje pravočasno?
Moč je v složnosti
Če ne bo sprememb, se bo sindikalni pritisk povečal
Edina rešitev so investicije
Delavci nimajo rezervnega scenarija
Kako preživeti z 250 evri bruto?
Roke stran od plač in trga dela!

Številka 3 – 20. januar 2011
Preberite:



















Za izboljšanje položaja zaposlenih
Napad na standard
Z drugim ministrom v drugačno reformo
Zbiranje se nadaljuje do 6. februarja
Največji problem je brezposelnost mladih
»Za bolj delavsko vlado«
CPM v postopku prisilne poravnave
Delavci podjetja Ferlinc so prikrajšani
Lastniki izigrali delavce
Odpuščanj kljub vsemu ne bo
Rezali bi plače
Svoje plačilo bodo terjali prek sodišča
Rahljanje trdih kapitalističnih vrednot
Krvavo potrebujemo promocijo znanja
SCT Gradbeni obrati - Delavci so dobili odpovedi
Gradišče iz prisilne poravnave v stečaj
Delavci zopet ostali praznik rok

Številka 2 – 13. januar 2011
Preberite:














Sodniki ne smejo legalizirati ignorance socialnega dialoga
Nova minimalna plača pod pragom revščine
Nič ni slučajno!
Posledice bi bile v Pomurju še večje
Čas je za akcijo
Oblast dela vse, da bi ustavili izražanje volje ljudstva
Aplavz za upravno enoto Laško
V 19 urah prek polovice potrebne podpore
Za uspešno zbiranje podpore so zaslužni sindikalni zaupniki
Promovirati primere dobre prakse
Razen obljub niso dobili nič
Brezposelnih že prek 110 tisoč

Številka 1 – 6. januar 2011
Preberite:






Dokažimo, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo!
Amerikanizacijo je treba preprečiti
Za drugačne reforme, vlado, vrednote
Sindikati enotno proti ZPIZ – 2













Izjave kažejo strah pred uspehom
Akcija je stekla takoj
Upokojujemo se še po starem zakonu
Karte so na mizi
Vztrajali bodo do izpolnitve zahtev
Strah pred novimi odpuščanji
Kaj čaka delavce CPM?
Strah pred novimi odpuščanji!
Za več načrtovanja
Pametne uprave želijo imeti partnerja
Opozorila računovodjem sindikalnih organizacij 3. del

