
Številka 44 – 20. december 2012 

V zadnji letošnji številki preberite: 

 Konec sveta  

 Državni svet začel delo v novi sestavi  

 Za izgubljene podpise (pričakovano) ni kriv nihče!  

 Referendumov o državnem holdingu in slabi banki ne bo  

 ESS umiril konflikt  

 Pravice ljudi pregnali gospodarski interesi  

 V upravnih enotah se masa plač ne sme znižati  

 Razmere so vse slabše  

 Minister predstavil pokojninsko reformo  

 Starostna in predčasna upokojitev  

 Letnemu dopustu se ni mogoče odpovedati  

 Plačilo nadurnega dela  

 V znamenju uporništva  

 Aneks pod vprašajem?  

 Pridobivali bodo nove člane  

 Vse težje si je priboriti božičnico  

 Skei januarja verjetno v stavko  

 Dogovor je mogoč  

 Ranljive skupine v sindikatu  

 Ponovno prelaganje v prihodnost 
   

Številka 43 – 13. december 2012 

V tej številki lahko preberete: 

 Dajte nam mir!  

 Politiki naj prevzamejo odgovornost  

 Šesti kongres ZSSS: Za še močnejšo in učinkovitejšo zvezo  

 Za solidarnost, socialno pravičnost in dostojanstvo  

 Referendum o proračunu  

 S spontano stavko do višje božičnice  

 Minimalna in zajamčena plača  

 »Voda in komunalna ureditev sta človekova pravica! Voda je javna dobrina in ne blago!«  

 Za večjo socialno varnost in pravno državo  

 Proti začetku konca zdravstva?  

 Papež: »Ne hiteti v penzijo!«  

 »Biti varčen se ni izplačalo«  

 Brezposelnost raste  

 Pomanjkljivosti so sistemske  

 Likvidacija podjetja Gomboc  

 Delavci GVO so v Nemčiji asi!  

 Vseslovenski protest bo 21. decembra 
   

Številka 42 – 6. december 2012 

Delavska enotnost je dobila novo podobo in prenovo vsebin. 

Tokrat lahko preberete: 

 Je čas demokracije in čas revolta  

 Dve leti zamude pri direktivi o starševskem dopustu  

 Izboljšali smo zlasti pogoje za upokojevanje  



 Nezadovoljstvo se stopnjuje  

 Prva naloga – povečanje članstva  

 Mladi nas potrebujejo in mi potrebujemo njih  

 Prerazporejanje delovnega časa in nadurno delo  

 Stavka bo 21. decembra  

 S pomočjo sindikata do 15 tisočakov  

 Težka pogajanja  

 Občni zbor sindikata  

 Referendum o pokojninski reformi je sprožila vlada  

 Božičnica in 13. plača  

 Kazenske ovadbe zoper odgovorne v Nivoju  

 Imamo sebe in drug drugega  

 Za petino manj optimizma, zaupanje v državo vse manjše 
   

Številka 41 – 29. november 2012 

Preberite: 

 Mariborska vstaja  

 Minister brez soglasja znova pred poslance  

 Zadnjo besedo bo imelo ustavno sodišče  

 Parlamentarna preiskava kreditiranje bank  

 Po napovedi splošne stavke vabilo na pogovore  

 Problematično rezanje v enakih odstotkih  

 Najprej vehementne trditve, nato splošne razlage  

 Ranljivim skupinam pomagajo pri zaposlovanju  

 Delavcem dolgujejo dve plači in regres  

 Ko kultura postane le strošek, je to smrt naroda  

 Ključ do investicij naslednjih sedmih let  

 Da bi bile ceste manj nevarno okolje  

 Perspektivna panoga pa brez kadrov?  

 Stečaj Granita Gradbeništvo 
   

Številka 40 – 22. november 2012 

V tej številki preberite: 

 Slaba banka je najslabša rešitev  

 Zbudite se!  

 Enotna fronta proti vladnemu reševanju krize  

 Nesprejemljivo zavajanje ljudi  

 Še ne dovolj blizu  

 »Živimo v Evropi v 21. stoletju«  

 Zavajajoče sklicevanje na agonijo delavcev  

 Člani, vprašajte svoje zaupnike, kdaj bo zbor članstva, na katerem boste rekli kaj o mizernih plačah!  

 Socialni dialog je ključna naloga  

 Moč solidarnosti 
   

Številka 39 – 15. november 2012 

Preberite: 

 Pametna oblast prisluhne ljudem  

 Gre za kolonizacijo 21. stoletja  



 Tudi mladi za solidarno Slovenijo  

 Za delovna mesta in solidarnost, proti ostremu varčevanju  

 »Gasilci si zaslužijo večje plače od ministrov!«  

 Možnosti za kompromis se ožijo  

 V ponedeljek se začne zbiranje podpisov za referendum  

 Dvigniti plače vseh zaposlenih  

 70 let Delavske enotnosti  

 Varčevanje ima alternative  

 Skupaj za spremembe! 
   

Številka 38 – 8. november 2012 

Preberite: 

 Podpirajo kapital in ukinjajo socialno državo  

 Protestniki iz Maribora pridejo tudi v Ljubljano  

 Politiki so šli predaleč!  

 Kompromisi še oblakih  

 Je čiščenje že zaključeno?  

 V sindikatu KNG so imeli prav  

 Bodo o usodi zakona odločali grafologi?  

 Predlog proračuna je treba popraviti  

 Brez strpnosti do nestrpnosti  

 Barabe so še na prostosti  

 V Preventu Halogu bodo odpuščali  

 Državni zbor ne odigra svoje vloge  

Številka 37 – 25. oktober 2012 

Tokrat lahko preberete: 

 Z vsemi sredstvi nad nepravične ukrepe  

 Začasna in občasna dela za starejše so nesprejemljiva  

 Referenduma ali sporazuma?  

 Socialni dialog, ne pa krizni menedžment  

 Le zniževanje plač in odpuščanje ni prava pot  

 Stroka bi lahko bolj zraven  

 Ljudje naj imajo možnost povedati, kar ji gre  

 Bosanski delavci spet poskusni zajci?  

 Z nemškimi recepti nad slovensko katastrofo?  

 »Posegli smo v stvari, ki jih lažje razumejo«  

 Za spoštovanje poklicnih voznikov  

 Zadruge – alternativa za izhod iz krize  

 Najvišje priznanje za podjetje Ascom  

 Območne organizacije naj ostanejo pravne osebe  

 Ena temeljnih prioritet inšpektorata  

 Kdo se požvižga na kaj? 
   

Številka 36 – 18. oktober 2012 

V tej številki preberite: 

 Ker ni zaupanja, vlada sindikatov ni prepričala  

 Dobrikanje s hkratnim siljenjem  



 Delodajalci in sindikati enotno proti višjemu DDV  

 Na zdravljenje v tujino?  

 Proti še večji zmedi v zakonodaji  

 Delavci so utrujeni in nezadovoljni  

 Soglasja partnerjev vlada ni dobila  

 Nobeden ne ostaja po izpolnitvi pogojev  

 Namesto na zavodu so delavci na čakanju  

 Septembra več zaposlovanja  

 Socialni dialog je enako pomemben kot finančni  

 Pozanimajmo se, preden pretopimo mejo  

 Za družbeno povezanost skrbi tudi industrija 
   

Številka 35 – 11. oktober 2012 

Preberite: 

 Skoraj štiri tisoč podpisov so zbrali v dveh dneh  

 Sindikat KNG v državni zbor vložil preko 3000 podpisov  

 Zakon ne zagotavlja neodvisnega upravljanja holdinga  

 Preprečiti zadnjo fazo privatizacije  

 Zaščita delovnih mast mora biti na prvem mestu  

 Pravice ZPIZ – 1 bodo zavarovane  

 Manj pogodb o zaposlitvi za določen čas  

 Direktorica ovadila predsednika sindikata  

 Država bi morala spoštovati svoje obveze  

 Dostojno delo v Sloveniji umira  

 Izplačilo iz naslova uspešnosti bo  

 Težave zaradi hitenja s socialno zakonodajo  

 Na zavodu netransparentno in negospodarno  

 Sodelujmo in delujmo za skupno dobro 
   

Številka 34 – 4. oktober 2012 

Preberite: 

 Proti razprodaji državnega premoženja  

 Nadaljevanje slabe prakse  

 Slabe izkušnje pri sosedih  

 Od težav k rešitvam  

 želijo si odkritih odgovorov  

 Razmere že pet čez dvanajsto  

 Kako ostati zdrav na delovnem mestu  

 Proti dvigu DDV-ja na tisk  

 Mladi potrebujejo dostojno delo  

 Ljudje si ne pustijo blizu  

 Delavci v Sloveniji so utrujeni  

 Množično, prijetno in koristno 
   

Številka 33 – 27. september 2012 

Preberite: 

 Doslej v ospredju ena pogodba  

 Nič brez izračunov  



 Za pravico do upokojitve po sedanjem zakonu  

 Sindikati enotno proti izsiljevanju  

 Slabitev kolektivnega pogajanja škoduje okrevanju  

 Izgubljene pravice nadomestiti z novimi  

 Vlada pripravljena objavljati seznam davčnih dolžnikov  

 Prelahkotno sposojanje delavcev  

 Mladi, starejši in stari se potrebujemo  

 V kapitalu ni solidarnosti 
   

Številka 32 – 20. september 2012 

V tej številki preberite: 

 Optimistična pričakovanja  

 Zakaj smo v SDE proti ustanovitvi državnega holdinga?  

 Najprej se moramo poslušati in postaviti diagnozo  

 Polemičen uvod v pogajanja  

 V Avstriji se upokojujejo pred 60. letom starosti  

 Iz krize v novo smer  

 Kako daleč naj gredo reforme?  

 Za uskladitev plač in minimalno zvišanje regresa  

 Premalo izkoriščana možnost  

 Obnašanje delodajalcev je tudi posledica našega (ne)odziva  

 Le z varčevanjem ne bo delovnih mest  

 Izenačitev bi bila krivična do žensk 
   

Številka 31 – 13. september 2012 

Preberite: 

 Le rahljanje?  

 Minister Vizjak javnosti predstavil reforme že v četrtek  

 Več pomislekov kot podpore  

 Malo delo s prisilo  

 Nepremostljivih problemov ni videti  

 »Nekaj vemo tudi mi spodaj, ne samo tisti zgoraj«  

 Delavskih pravic ne bodo dali  

 Dobrodošla izmenjava izkušenj  

 Z levo roko božanje, z desno pa …?  

 Letos več brezposelnosti zaradi izteka pogodbe za določen čas  

Številka 30 – 6. september 2012 

Preberite: 

 Malo delo ubija pogodbe o zaposlitvi  

 Možje v črnem  

 Jasno in glasno: malice ne damo!  

 O padcu gospodarske rasti!  

 Ali nas imate za norce?  

 Čim več je treba med ljudi  

 Naša moč je v številčnosti  

 Stavka bo 26. septembra  

 Zahtevajo plačo, regres in plačilo prispevkov  



 Pritožbe na odločbe  

 Za podaljšanje veljavnosti kolektivne pogodbe  

 Več kot nas je, lažje bomo kaj naredili  

 Naloga politikov je izboljšati možnosti za aktivno staranje  

 Nov udarec za celjske gradbince  

 Strukturne investicije, ne pa strukturne reforme 
   

Številka 29 – 30. avgust 2012 

Preberite: 

 Ne reševati gospodarstva s krnjenjem delavskih pravic!  

 Za dostojne pokojnine!  

 Objava dolžnikov je v javnem interesu  

 Proti utišanju ljudi!  

 Ustvarjanje izrednih razmer?  

 Najbolj kritično je v lesni industriji  

 Za boljši ekonomski položaj delavcev  

 Delovna mesta morajo ostati trdna  

 Za delavce stečaj Primorja Holdinga ni pomemben  

 Državni svet ostaja  

 Socialni dialog daje rezultate  

 Upokojencem še odločbe  

 Težave povzroča neodgovoren lastnik  

 V prihodnost!  

 Iskreno o plenilcih in plenu  

 V Avstrijo!  

 Slikar iz Maribora je postopku likvidacije 
   

Številka 28 – 19. julij 2012 

Preberite: 

 Kot da bi tatovom dali čuvati ključe trezorjev  

 Nikar po hitrem postopku  

 »Že tri mesece smo brez plač!«  

 Gostincem je prekipelo  

 Plače v gostinstvu so skromne  

 Nujno je okrepiti nadzor  

 Organiziranost SKVNS po meri članstva  

 Za razumevanje in dialog  

 Dobra novica z Bovškega  

 Poučni primeri inšpektorata za delo  

 Delodajalka doživela tudi osebni stečaj 
   

Številka 27 – 12. julij 2012 

Preberete lahko: 

 Vlada naj takoj ustavi neustavne odločitve!  

 Neodgovorno in prehitro  

 Proti uničevanju javnega šolstva  

 Izigravanje socialnega partnerstva  

 Proti neenaki obravnavi  



 Upokojenci so dvignili glas  

 Znižanje regresa je proti ustavna odločitev  

 Proti varčevanju kar počez  

 Oblast se gre skrivalnice  

 Minister je zaskrbljen optimist  

 »Kongres SGiT nam bo prinesel nov zagon«  

 Nepotrebno zapletanje pravne varnosti  

 Bo kodeks ostal mrtva črka na papirju?  

Številka 26 – 5. julij 2012 

Preberite: 

 Zaupanje v pravno državo je omajano  

 Zniževanje pravic zaposlenih za nedoločen čas ne vodi v večjo zaposlenost  

 Problemom mladih ne prisluhnejo, še manj jih odpravljajo  

 Različna pravila za bogate in revne  

 Še ena izvozna politika Slovenije?  

 Propadlo še eno gradbeno podjetje  

 Delavci zahtevajo stečaj  

 Delavci ohranili bivališče  

 Kadar želimo, da bi se zadeve spremenile  

 Na pogajanja vedno samo dobro pripravljeni  

 Napredek, ki pa ne zagotavlja konca krize  

Številka 25 – 28. junij 2012 

Preberete lahko: 

 Boljše zlasti za delodajalce  

 Odpuščeni delavci naj se pritožijo  

 Štirje konkretni predlogi vladi  

 Delodajalec jim dolguje tri plače  

 Za socialni dialog v energetiki  

 Bivši direktor ugovarja delavskim terjatvam  

 Tudi na ministrstvu nenaklonjeni sindikatu  

 Zakaj je vse več poškodb pri delu?  

 Evropski sindikati predlagajo socialno pogodbo z Evropo  

 Voda je javna dobrina, ne blago  

 Tudi v drugo je zmagalo prijetno vzdušje  

 Konec Primorja!  

 Blaginja v Sloveniji ne dosega povprečja  

Številka 24 – 21. junij 2012 

Preberite: 

 Manjka analiza vzrokov in učinkov  

 Preslikali naj bi dobro prakso  

 Dobljena bitka za pravice voznikov, vojna še ne  

 Promet pospešuje razvoj vseh dejavnosti  

 Čas je za ponovno sklenitev kolektivne pogodbe  

 Kako se izogniti doplačilu dohodnine?  

 Še eno sredstvo za večjo demokratičnost  

 Kriza je najbolj prizadela mlade  

 Pritiski na znižanje plač  



 Kako strah razjeda pravice in zakaj so informacije dragocene  

 Slovenija še vedno zamuja  

 Bogato kulturno – športno druženje  

 Zanimale so jih naše izkušnje  

 Primorje na čakanju  

 Čaka tudi Kraški zidar 
   

Številka 23 – 14. junij 2012 

Preberite: 

 Dodana vrednost demokraciji  

 Alternative so. Je zanje kaj volje?  

 Delodajalci odklonili sodelovanje  

 Pravni red pri zaščiti  

 Vladno sporočilo ustavnemu sodišču  

 Število zaposlenih so zmanjšali za tretjino  

 Razmere v panogi so za zadaj stabilne  

 Brezposelnih je vse več žensk in bolje izobraženih  

 Bodo zlorabe ustavile evropske institucije?  

 Finančni načrt sprejet, vprašanja ostajajo  

 Dragocena izmenjava izkušenj  

 Prehodni pokal v mlekarno Celeia  

 Podpisali aneks h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine  

 Stavkajo za marčevske plače  

 Kraški zidar pred prisilno poravnavo 
   

Številka 22 – 7. junij 2012 

Preberite: 

 Konec upanja za 750 zaposlenih Primorja  

 Vlada ne more enostransko spreminjati svojih obveznosti  

 Bo zakon kaj spremenil?  

 Na račun brezposelnih 15 milijonov prihranka  

 Ihta kaže, da gre za poskus plenjena  

 Sindikat edini prijatelj delavcev  

 Vlada ne želi izboljšav socialnega partnerstva?  

 Znaki kaznivih dejanj – sredstvo za odstranitev sindikalistov?  

 Podružnice SDPZ so aktivne  

 Enkrat na mesec obiščejo vsako podružnico  

 Dijaki brez sredstev za šolanje  

 Za boljši prenos znanja s starejših na mlade  

 Mladi in starejši naj delajo skupaj!  

 Prijetno druženje v Lendavi  

 Delavci pričakujejo svoj delež dobička  

Številka 21 – 31. maj 2012 

Preberete lahko: 

 Strah pred ljudmi!  

 Junijski podpis socialnega sporazuma ni realen  

 Proti postavljanju kitajskega zidu  



 Povečan pritisk na delodajalce  

 Sta policijska sindikata dokončno politike združila proti referendumom  

 Voda je za vse  

 Dovolj je čakanja!  

 Zaradi krize se povečuje število kršitev pravic delavcev  

 Podružnice SDPZ delajo dobro  

 Gradbeništvo ni več predimenzionirano  

 Mirno reševanje sporov  

 Razvili instrument za zaznavo stresa  

 Zmanjšajte porabo energije, ne ukinjajte delovnih mest  

 Novi izzivi izobraževanja  

 Prosim, hvala, oprostite  

 Evroparlamentarci podprli uvedbo davka na finančne transakcije  

 Podaj naprej! 

   

Številka 20 – 24. maj 2012 

Preberite: 

 Sprememba ZDR ne bo rešila problemov  

 Anekse podpisalo 21 sindikatov  

 Obsojanja vredna ignoranca  

 Delavci izgubljajo upanje  

 Uspešen socialni dialog omogoča socialni mir  

 Sindikat KNG gostil pomembno srečanje  

 Delo je izgubilo 86 delavcev  

 Povračilo za prevoz stroškov je nujno  

 Zakon v obravnavo po skrajšanem postopku  

 Delavke so plačane slabše kot delavci  

 Kdo bo plačal stroške zavrnjenih tožb?  

 Pogodba o zaposlitvi je kraljica  

 Krizo občutijo tudi pomurski gradbinci  

 Pripravniki naj ne delajo za miloščino 
   

Številka 19 – 17. maj 2012 

Preberite: 

 Dolžnost močnejšega!  

 Bo kompromis kažipot iz krize?  

 Vlada sama pripravila sporazum  

 Hočejo biti enakopravni  

 Plače po novem že junija?  

 Pogajati se je splačalo  

 Sindikati zahtevajo rešitev Primorja  

 Odpraviti diskriminacijo voznikov avtobusov  

 Za enotnost in solidarnost med sindikati  

 Ohraniti znanje in izkušnje  

 Probleme rešujejo sproti  

 Poslanci pričakujejo poročila vlade, tožilstva in sodišča  

 Postojanka ZSSS je bila obljudena  

 Sindikat naredi veliko za zaščito delavskih pravic  

 Plačna spirala  

 Število slabih delodajalcev raste  



 Proračun EU naj bo zaposlovanje in rast 
   

Številka 18 – 10. maj 2012 

Preberete lahko: 

 Referenduma verjetno ne bo  

 Kršitev načel socialnega partnerstva  

 Drugi maj je živ!  

 Sporen le letošnji regres  

 Se javnim uslužbencem obeta kompromis  

 Na znižanje plač pristajajo, o regresu se pogajajo  

 Najbolj bo udarilo po uradnikih  

 Pravice, ki jih izbori sindikat, uživajo vsi  

 Za več sodelovanja socialnih partnerjev  

 Pričakujejo podporo delavcev  

 Semolič v Mariboru ponudil alternative  

 Živel 1., živel 2. maj!  

 Politiki hujskajo ljudi ene proti drugim  

 Za socialno državo z vsemi sredstvi  

 Jubilejno, trideseto prvomajsko srečanje  

 Za oblast dela nad kapitalom  

 Več delavcev bo v sindikatih, višje bodo plače  

 Množično tudi drugod  

 Protikrizno varčevanje vodi v propad  

 Peti koridor je nuja  

 Volčja dlaka  

 Če ne bi plač v Primorju, v ponedeljek stavka  

 Aprilska brezposlenost  

 Za Evropo solidarnosti! 
   

Številka 17 – 26. april 2012 

Preberete lahko: 

 Živel 2. maj  

 Spominjamo se mrtvih , borimo se za žive  

 Priznanja ZSSS za uspešno delo  

 Napadeni se moramo braniti  

 Videti je, da vse ni tako črno  

 Megazakon ne prinaša nič dobrega  

 Ukrepi ZUJF so neprimerni  

 Pravica izgubljena ne vrne se nobena  

 Varčevanje po delavsko, ne po vladno  

 Pogajanja za tri nove kolektivne pogodbe  

 Združeni smo močnejši!  

 Varčevalni ukrepi vlade so ljudi zelo razburili  

 Priznanje najboljšim  

 Prvi socialni dogovor na področju športa v EU  

 Brezno  

Številka 16 – 19. april 2012 

Preberete lahko: 



 Stavka za dialog  

 Izgubljena generacija v pasti nezaposljivosti  

 Proti posegom v praznike za večje dobičke  

 Drugo javno pismo vladi in poslancem  

 Podpora stavki večja od napovedi  

 Srce pri stavki, roke pri delu  

 Za obrambo socialne države  

 Stavka zaprla vrata…  

 Bo propadlo 57 delovnih mest?  

 Velike in male naloge  

 Dobri sindikalisti – dobri delavci  

 Brez državnega sveta bi bili manj demokratični  

 Proti enostranski ukinitvi pravic  

 Večja olajšava je lahko večji problem  

 Meja je k sreči blizu  

 Da ne bi pozabili  

 Skrb za zdravje je stalnica  

 Smetišče zgodovine  

 Tudi borci na sindikalni strani 
   

Številka 15 – 12. april 2012 

Preberite: 

 Le nova delovna mesta omogočajo izhod iz krize  

 Stavka je napovedana!  

 Približevanje!  

 Razvoj ne more temeljiti le na varčevanju  

 Krinka za omejitev referendumov  

 Manj za brezposelne  

 Nihče si ne želi ponovitve leta 2009  

 Delavci zahtevajo plače in dnevnice  

 Že videno  

 Začelo se je!  

 Zadovoljstvo s kančkom grenkobe  

 Tovarna pod milim nebom  

 »Novinarka bi morala obtožbe preveriti«  

 Povezovanje je nujno  

 Vladni predlogi so nesramni  

 Beda profesorja – politika  

 »Ni res, da ni alternative!« 
   

Številka 14 – 5. april 2012 

Preberete lahko: 

 Ukrepe je treba uravnotežiti  

 Sklepi predsedstva ZSSS  

 Komentar ukrepov na področju trga dela in socialnega varstva  

 Ekonomsko-socialni svet uskladil izhodišča  

 Med varčevalnimi ukrepi in izhodišči je kolizija  

 Protest zaradi neaktivnosti vlade  

 Najprej naj odpravijo nesorazmerja  

 Dobri rezultati tudi v žepe zaposlenih  

 Novela zakona ni dobila zelene luči  



 V ospredju bodo pogajanja za prenovo kolektivnih pogodb  

 Varčevanja na delavskih plečih je dovolj!  

 V stečaj tudi GP Bežigrad  

 Izgubili bodo četrtino sodelavcev  

 Izgorevanje ni nujno  

 Podpora obdavčitvi transakcij se krepi  

 Vse večja brezposelnost v Evropi 
   

Številka 13 – 29. marec 2012 

Preberete lahko: 

 Soglasje socialnih partnerjev je nujno za verodostojnost  

 Proti jemanju že pridobljenih pravic!  

 Revolucija?  

 Bila je volilna prevara  

 Posegi vlade nimajo nobene legitimnosti  

 Da se brezposelni ne bi ujeli v past  

 Pripravite nov program ukrepov!  

 Pomagati želijo delavcem v insolventnih podjetjih  

 Bodo Srbom koristile slovenske izkušnje?  

 Če ne pomagamo, omogočamo sužnjelastniško delo  

 Zgledno razvit socialni dialog/Schiedel Prebold  

 Zdravstvena blagajna boleha na prihodkovni strani  

 Novinarka bi morala obtožbe preveriti  

 Delavci zahtevajo februarske plače  

 Delodajalci in zaposleni na skupni poti  

 »Primite goljufe!«  

 Izplačane le minimalne plače/Kraški zidar  

 Oklicali stečaj/SCT primorska 
   

Številka 12 – 22. marec 2012 

Preberete lahko: 

 Dogovor ali diktat  

 Izhodišča sprejeti do konca marca  

 Država je dolžna pomagati!  

 Politika izvršenih dejstev ni socialni dialog  

 Prejeli so polovico januarske plače  

 Žrtve smo zgolj delavci!  

 Ali še na mladih svet stoji?  

 V krizi se ne smemo ukvarjati sami s sabo!  

 Upravljanje starosti je zahtevna veščina  

 Ne bojmo se izzivov, ti nas gradijo  

 Je cilj omejevanje referendumov?  

 Dolgotrajno brezposelnim svetujeta dva pisarni  

 Dvajset let od prve splošne stavke v samostojni Sloveniji 
   

Številka 11 – 15. marec 2012 

Preberete lahko: 

 Razvoja brez socialne varnosti ni  



 Rožo mogoto prvič dobila delodajalka  

 Ne dovolj velik korak v pravo smer  

 Delavci čakajo na januarske plače  

 Industrijska politika mora biti bolj prisotna  

 Niso jim plačevali prispevkov  

 Časi od SDPZ zahtevajo odličnost  

 Po pomoč se je treba odpraviti čim prej  

 Denar ni izginil, le porabili so ga prej  

 Zelo dejavna podružnica  

 Najprej računalniška znanja  

 Čaka nas še veliko dela!  

 V ospredju bodo kolektivne pogodbe  

 Tretjina Grkov pod pragom revščine  

 Podpora obdavčiti raste  

 Enakost ne sme biti le prazna beseda 
   

Številka 10 – 8. marec 2012 

Preberete lahko: 

 Skupaj v bojo!  

 Izraz podpore grškim delavcem  

 Cilj je kolektivna pogodba  

 Za večjo veljavo žensk  

 Tudi z majhnimi koraki se daleč pride  

 Ugotovili vrsto kršitev  

 Šli bodo od problema do problema  

 In vendar se premika!  

 Bo denar za odvetnike, za delavce pa ne?  

 Za 0,8 odstotka manj brezposelnih  

 Vsi so jih pustili na cedilu!  

 Solidarnosti ne bodo ukinjali!  

 Za avtonomijo zavoda  

 Kako zamašiti nove luknje? 
   

Številka 9 – 1. marec 2012 

Preberete lahko: 

 Soglasna podpora sprejetju socialnega sporazuma  

 Dodatke je nujno izločiti!  

 Namesto interesov kapitala v ospredje ljudi  

 Bela knjiga ponuja dobra izhodišča  

 Kmetijstvo in živilstvo v primežu cenovnih nesorazmerij  

 Biti moramo bolj prepoznavni!  

 Vsaka delavka je doma tudi direktorica  

 Vnovični poziv k razmisleku  

 Morali so z dežja pod kap  

 Odpustili bodo skoraj tretjino zaposlenih  

 Skupina SDGD na gradbišču Medicinske fakultete v Mariboru  

 Kaže, da bodo delavci poplačani 
   

Številka 8 – 23. februar 2012 



Preberete lahko: 

 Nedotakljiva lastnina?  

 Na koncu je zmagala pravica  

 Vztrajati na začrtani poti  

 Nov sistem testirajo v »živo«  

 Iskanje rešitev v napačni smeri  

 Po skoraj dveh mesecih kompromis  

 Ne varčevati le pri plačah  

 Proti zmanjševanju pravic  

 Zagotovljena socialna varnost zaposlenih  

 Za zahtevno delo slabe plače  

 Finančna kriza je posledica moralne krize  

 Ne nujno zlo, dobra priložnost!  

 Pravična solidarnost?  

 Pokojninski sistem je ena najdragocenejših civilizacijskih pridobitev  

 Odpraviti v nebo vpijoča neskladja 
   

Številka 7 – 16. februar 2012 

Preberete lahko: 

 Minister naj hitro ukrepa!  

 Posledica bo solidarnost revnih z bogatimi  

 Socialni dialog bo v ospredju  

 Proti enostranskim odločitvam  

 V ospredju je skrb za članstvo  

 V Elektru Primorska tik pred dogovorom  

 Podjetje rešujejo delavci s petino nižjimi plačami  

 Stavkali bodo do izpolnitve zahtev  

 Med delavci pri -16° Celzija  

 Gradbince lahko rešijo samo nove investicije  

 Težko leto za delavce in sindikaliste  

 Poziv k izboljšanju razmer  

 Evropski dan akcije 29.2.2012  

Številka 6 – 9. februar 2012 

Preberete lahko: 

 Bodo po ministrstvu vzeli še praznik?  

 Število članov se je skoraj potrojilo  

 Nujno poiskati nov sistem, neoliberalizem ne ponuja rešitev  

 Pravila evidence bi veljalo dopolniti  

 Kljub krizi spoštujejo delavske pravice  

 Pridobili bodo novo člane  

 Med nebom in zemljo  

 Za dvig najnižjih plač  

 Pripravljajo novo podjetniško kolektivno pogodbo  

 Korekten socialni dialog  

 »Ignorantski odnos do delavcev ni dober«  

 Sodišče imenovalo upniški odbor za Konstruktor VGR v stečaju  

 Direktor Gradbenega podjetja Bežigrad se izogiba tudi prisilnega upravitelja  

 Posnemanja vredno! 
   



Številka 5 – 2. februar 2012 

Preberete lahko: 

 Kar je dobrega, moramo utrditi  

 Javni protest ob nameravani ukinitvi samostojnega ministrstva za kulturo  

 Rešili manj kot odstotek vlog  

 Odpraviti odpustke prispevkov za zdravstveno zavarovanje  

 Bo opravljeno delo šlo v nič?  

 Še ena žrtev gradbenih baronov  

 Uprava zavrnila dogovor  

 Rešitve za prihodnost?  

 »Skupaj z družbo rastemo tudi mi«  

 Odpustili bodo presežne delavce  

 Ljudje so edino bogastvo  

 Sindikati edina prava opozicija  

 Opozorila računovodjem sindikalnih organizacij (2. del)  

 Lakmusov papir strpnosti do kršitev  

 O pravici do stavke se ne pogajamo! 
   

Številka 4 – 26. januar 2012 

Preberete lahko: 

 Koalicija odpravlja socialno državo?  

 Koalicijska pogodba ni v dobro upokojencev  

 Stara vlada ponavlja stare napake  

 Z zlatim pravilom želijo omejiti le ljudsko voljo  

 Proti fiskalnemu pravilu v ustavi!  

 Zbližanja še vedno ni  

 Uspešno so ščitili pravice delavcev  

 Politiki naj se obnašajo odgovorno  

 v Lidlu onemogočajo delavsko organiziranje  

 Ne brez trajnostne rasti  

 Seznanitev z ureditvijo v Italiji  

 Ta zgodba govori o tebi  

 Dohodnina in uveljavljanje dodatne olajšave  

 Opozorila računovodjem sindikalnih organizacij (1. del)  

 Ti potrebuješ sindikat – sindikat potrebuje tebe  

Številka 3 – 19. januar 2012 

Preberete lahko: 

 Resno in odgovorno najti rešitve  

 »Čigavi študenti smo, če ne vaši?«  

 Stavka se zaostruje  

 Ni prav, da se varčuje le pri plačah  

 Dialog za uspešno sanacijo  

 Dobro razvit socialni dialog  

 Storitev je bilo več, zaposlenih pa manj  

 Sindikat bo zaščitil svoje člane  

 Dvignili so urno postavko  

 Inšpektorat je tu, da ščiti delavca  

 Investicije prispevajo k varnosti delovnih mest  



 Dragocene izkušnje pri zaposlovanju oseb s posebnimi potrebami  

 Vodnik po evropski državljanski pobudi 
   

Številka 2 – 12. januar 2012 

Preberite: 

 Nova grda delodajalska praksa  

 Delodajalcev z negativnimi referencami skoraj trikrat več  

 Poslej pogovori dvakrat tedensko  

 Delavci soglasno za nadaljevanje stavke  

 Brez stečajev in odpuščanj  

 Delavci upajo na najboljše  

 Številni delavci se bojijo včlaniti v sindikat  

 Pomlajevanje prinaša nove metle  

 Obsojen nekdanji stečajni upravitelj Tama  

 Nihče ne sme v kuverti dobiti manj  

 Za novo podjetniško kolektivno pogodbo  

 Države naj ratificirajo konvencijo o gospodinjskih delavcih  

 »Nedelo« opravljajo ali ga najemajo ženske  

 Decembrska brezposelnost višja za 1,5 odstotka  

 Enakost ali iluzija enakosti?  

 Enake možnosti tudi za ranljive skupine 
   

Številka 1 – 5. januar 2012 

Preberite: 

 Enotnost  

 Politikom ponujena roka  

 Iz Bruslja prihajajo opozorila, da smo sindikati premočni  

 Nezadovoljni so zaposleni in prejemniki  

 Socialni delavci pričakujejo težave  

 Enotni kot še nikoli  

 Pogodbo bo treba nadgraditi v podjetjih  

 »Borili se bomo kot levi!«  

 Podaljšana roka sindikatov dejavnosti na terenu  

 Kako povečati število članov?  

 Skei ima prenovljene vse tri KP  

 Za združevanje, a ne za vsako ceno  

 Evropsko leto staranja in medgeneracijske solidarnosti  

 Znanje in srce  

 Konec demokracije? 

 


