Številka 45 – 23. december 2010
Preberite:















Popravni izpit za poslance
Minimalna plača mora omogočiti dostojno ţivljenje!
Ne bo dobro, če bomo drţava brez tovarn
Pred ZSSS in Stupisom so teţke bitke
Kjer jim gre dobro, solidarnost peša
Kako spodbuditi nov gradbeni zagon
Naj odločijo volivci!
Pred stečajem tri hčerinske druţbe, ogroţena tudi krovna
Za dober socialni dialog
Elan je na dobri poti
Počakati bo treba na ratifikacijo
Bolj bodo morali pritegniti sindikat
Za enako obravnavo vseh delavcev
Za dostojno in varno starost

Številka 44 – 16. december 2010
Preberite:


















Vladavina ljudstva
Skoraj 22000 podpisov ţe v drţavnem zboru
Mešetarjenje »po ljudsko«
Pravi razlogi so jasni
Proti varčevanju na delavskih hrbtih
Vzorec kršitev, zid molčečnosti, nizke globe
Načeto človeško dostojanstvo
»Ali obstaja šola za tajkune?«
Direktorjev ni dobro »crkljati«
Priprave na referendum
Zbirali bodo podpise za referendum
Takšne pokojninske reforme ne potrebujemo
Sindikalisti z močjo znanja in informacij
Skoraj 104 tisoč uradno brezposelnih
Opozorila računovodjem sindikalnih organizacij 2. del
Zdravljenje zdravstva
Kako so glasovali?

Številka 43 – 9. december 2010
Preberite:






Kdo je proti solidarnosti?
ZPIZ – 2 je tudi za upokojence slab
Bo zmagal razum?
Suţenjski poloţaj boli
Odpraviti vzroke, ne le gasiti posledice










Pravna pomoč je pomembna funkcija sindikata
Drţava dopušča nelojalno konkurenco
Za reševanje narodove duše je potreben tudi upor
Uveljavljati dogovorjeno na evropski ravni
Ne varčevanje, ampak rast
Opozorila računovodjem sindikalnih organizacij (1. del)
Delavci so zasluţili nagrado
V znamenju delavskih protestov

Številka 42 – 2. december 2010
Preberite:













Koalicija se boji ljudi
Zbiranje podpisov takoj po praznikih
Politika za Kitajskim zidom
Lani je bila izplačana v vseh dejavnostih
Čas je za nov druţbeni sporazum
Pripravljajo reformo trga dela
Tiki pospremili v navidezno smrt
Nikomur se ne mudi
Opravili so pionirsko delo
Zelena luč s pridrţkom
Ponosen na enotnost kolektiva
Odprli so Center poslovnih aktivnosti

Številka 41 – 25. november 2010
Preberite:













Drţavni svet zavrnil sveto in referendum
Za spreminjanje ZDR oblikovali posebno komisijo
Razhajanja ogroţajo medgeneracijsko solidarnost
O finančnem načrtu bodo odločali sredi decembra
Razlogov za različno obravnavo pravic ni!
Delavci čakajo na razplet
Namesto plač posojilne pogodbe
V sluţbo hodite »delat, ne ţivet zanjo«
»Turizem smo ljudje , nismo stroji«
Sanjske sluţbe z napako
Brez učenja ni napredka
Na delnih zborih o zamiku plač

Številka 40 – 18. november 2010
Preberite:




Ceno demokracije določajo poslanci
Poslanci naredili izpit iz strankarske pripadnosti
ZPIZ-2 zrel za drugo branje













Čakajo na uresničitev stavkovnih zahtev
Pravočasno so bili opozorjeni
Prejemki skoraj na ledu
Najti rešitev za krivičen rubeţ!
Je na udaru še 20 tisoč delovnih mest?
Sindikat pomaga svojim članom
Prav je, da sindikat opozarja na širše probleme
Še ena priloţnost za vodstvo podjetja
Upravljali bi ga skupno
Glasno in jasno mnenje večine
Trije so si premislili

Številka 39 – 11. november 2010
Preberite:

















Pravna drţava
Poslanci podprli ZSSS
Prek 102 tisoč brezposelnih
Ali bo aneks res veljal za nazaj?
Podjetja potrebujejo podporo bank
Kaj bo z delavci še ni znano
Smo preveč potrpeţljivi?
Da se ne bi zgodil »električar«
V stečaju tudi Vegrad Montal
Kaj bi bilo, če ne bi delali po zakonu?
Odpuščene delavke so uţaljene in ogorčene
Zagotoviti je treba enakopravno obravnavo
Diskriminacija delavcev ni dopustna
Za več človečnosti
Ko resnica zaboli
Najprej podaljšanje, potem spreminjanje

Številka 38 – 4. november 2010
Preberite:














Še en udarec malemu delu
Prvi podpisi proti nesprejemljivemu zakonu ţe predani
Kako minister razume referendum?
Ali poslanci bolj vidijo ljudi?
Vse bo drugače
Smo še socialna in pravna drţava?
Za delavce je Vegrad pokopan
Čakajo na septembrsko plačo
Delavcem so dali, kooperantom ne
Plače ali stavka
Zakaj po tej poti?
Bodo hčerke boljše od matere?
Večja varnost delovnih mest






Dvajset let nazadovanja
Slovenija pod povprečjem
Za socialni dialog na vseh ravneh
Nam grozi zniţanje standardov?

Številka 37 – 28. oktober 2010
Preberite:
















Veliki finale, ZSSS nezadovoljna
Boj za delavske pravice ni nikoli končan
Uvajanje dela z nič pravic
Delavcev zdaj primanjkuje
Nič se ne premakne
Sklenili so jo za nedoločen čas
Do prvih sredstev novembra
»Čim prej naj gre v stečaj«
Od nas je odvisna jutrišnja Slovenija
Sindikatom je na razpolago le boj
»Računajte na nas!«
Problematika plač zanima tudi mlade
Naša drţava reagira trdo, birokratsko
EKS o migracijah
Kako so glasovali?

Številka 36 – 21. oktober 2010
Preberite:
















Gledali jim bomo pod prste
Bodo uzakonili pot v revščino?
Zahtevajo druţbeno odgovornost lastnika
Poslancem malo podkuriti!
Proti zniţevanju pokojnin
Kako ubraniti kolektivne pogodbe?
Veliki dvomi o drugem pokojninskem stebru
Protest proti prisvajanju dobička
Socialni mir je porušen
Direktor ne priznava zunanje sindikalne zaupnice
Sindikati so edina resna opozicija
Nagovoriti tudi tiste, ki niso v sindikatu
Vlada ima denar in medije, mi imamo ljudi
Uporabili so mehke metode
Kako so glasovali?

Številka 35 – 14. oktober 2010
Preberite:


Stavka v energetiki je odpovedana

















Sindikati in delodajalci so proti
Brez dogovora?
Dobili so odpovedi
Upokojenci naj ne postanejo socialni podpiranci
Neupoštevanje sporočil je napaka
Tragično, da morajo delavci sami predlagati stečaj
Delo na črno bo preganjala tudi carina
Več pozornosti neenakosti in druţbenim ravnovesjem
Odločijo naj ljudje!
Stavkajo, ker ni plač
Niso dobili niti za porabljeno gorivo
Najhujša kriza je mimo
ZSSS v pomurski prestolnici
V boj za osnovne plače
Kaj mora vedeti dober sindikalist

Številka 34 – 7. oktober 2010
Preberite:






















Bo vlada prisluhnila predsedniku drţave?
Ohraniti kolektivno pogodbo
Pandorina skrinjica problemov
Enosmerna cesta pelje do mrka
Še je čas za kompromis!
Sadijo nam roţice
Otroci in starci na istem dvorišču
ZSSS med ljudmi
Starejši delavci kot dodana vrednost
Pomurski sindikalisti odločno prosti reformam
ZSSS – edini prijatelj mladih
Dno krize še ni doseţeno
Ta zadrga ne bi zaprla nobene bunde
Me zmoremo!
Simiča bi zamenjali za Kosa
Brez dialoga ni napredka
Poletna šola o kolektivnem pogajanju
Prednost ljudem, ne kapitalu
Kriza kot priloţnost
Delavci zahtevajo enako obravnavo
Reorganizacija ne povzroča skrbi

Številka 33 – 30. september 2010
Preberite:





Nihče še ne popušča!
Stavka – ostra do drţave, prijazna do pacientov
Gasilci pričakujejo odpravo nesorazmerij
Kulturniki stavkajo kulturno















Zbiranje podpisov se je ţe začelo
Energetiki vse bliţje stavki?
Konec zaupanja lastniku
Vegradovi delavci še stavkajo
Poenostavljanje in zavajanje
Nacionalni program je ključen
Pozitivni pristop je presenetil
Kako zajeziti sivo ekonomijo?
V stresu kar 38 odstotkov zaposlenih v Sloveniji
5. oktober – svetovni dan učiteljev
Lahko so ogroţena delovna mesta
V sindikalno jesen z novimi znanji
Blaginja naj bo za ljudi, ne pa za banke

Številka 32 – 23. september 2010
Preberite:


















Ne ţelimo druge generacije izbrisanih
Zakone pišejo bolje plačani
Primer Vegrada – sramota za Slovenijo
Plače ali stečaj
Pripravljenost na stavko je velika
Koroška bo izgubila še 81 delovnih mest
Šok je velik, prihodnost negotova
SDE omrznil stavko
Vsi smo agitatorji medgeneracijske solidarnosti
Boj bo treba še zaostriti
Delavci pripravljajo pismo vladi
Čemu biti član sindikata?
SDPZ ne pristaja na niţje plače
Slovenci smo preveč papeški
Daleč je Švedska
Skrbi lahko nas amerikanizacija zaposlovanja
Izgoni so v nasprotju s temeljnimi pravicami

Številka 31 – 16. september 2010
Preberite:









Storimo tisto kar moramo!
Pokojnine po novem ali umiranje na obroke
Nagrada naj bo močnejša od kazni
Drţava bo razlastninila najrevnejše
Skupaj v boj!
Naše ustave jim ne pustimo spremeniti!
Potrebujemo veliko, ne malo delo!
Bodimo drţavotvorni, zahtevajmo prave ukrepe!

Številka 30 – 9. september 2010
Preberite:
















Malo delo ni dostojno delo
Pogajanja naj nadaljujejo
Dolgotrajno neukrepanje je korupcija
Zbirajo podporo za stavko
Sredstva za plače obtičala na banki
Delo bo dobilo 250 bivših delavk Preventa
Drugi disciplinski postopek so ustavili
Brezposelnih še vedno pod sto tisoč
Izrivanje velikega dela
Ustanavljanje evropskih svetov delavcev
Slovenija sledi prevladujoči usmeritvi
Boţičnica bi morala biti!
Mladi potrebujejo boljše obete!
Na čigav račun?
Pereča problematika mobilnih delavcev

Številka 29 – 2. september 2010
Preberite:













Vlada in sindikati še zelo narazen
Usklajen sindikalni predlog na vlado
Niso priviligiranci, so ţrtev sistema
Bolj palica kot korenček!
Dvig minimalne plače ni povečal brezposelnosti
Pogajanja v javnem sektorju niso dala sadov
Potop socialnega partnerstva
Bo Vegradova uprava tokrat drţala besedo?
Brez dela je ostalo 1260 delavk in delavcev
Doseţeno bodo branili z vsemi sredstvi
Neplačevanje prispevkov je kaznivo dejanje
Strpnosti do izogibanja obveznostim je preveč

Številka 28 – 22. julij 2010
Preberite:








Vročina
Naberimo si novih moči!
Zadnji rok – 1. september
Posledice nove socialne zakonodaje
Delo na avtocesti je nevarno
Upanje je umrlo zadnje
Čakanje pri plačah ni dobro












Izigravanje zakonodaje
Pavček je le delno drţal besedo
Kakovostna delovna mesta, ne pa varčevanje
Glavnina dela ZSSS je v podjetjih
Pričakujejo dvojne odpravnine
Če dogovor ne bo spoštovan, bodo toţili
Si ţelimo biti socialna drţava?
Prikrivanje delovnega razmerja?
Delavke nočejo biti več pokorne
Suţnji? Mi? Nikakor ne!

Številka 27 – 15. julij 2010
Preberite:













Opozorilo je deloma zaleglo
Nujnost socialnega dialoga v ospredju razprav
Za iskanje boljše rešitve
Stavka je 99,99 odstotna
Med upokojenci vre
Gradbeništvo še išče izhode
Najprej mora biti vse poplačano
V ospredju je skrb za izplačevanje plač
Nova sistematizacija za višje plače
Delavci čakajo na razplet dogodkov
Sankcije se zaostrujejo
Ničelna toleranca do napak pri delu

Številka 26 – 8. julij 2010
Preberite:

















ZSSS zahteva umik neusklajenih zakonov
Sovraţno dejanje do delavcev
Socialni dialog je ključna prednost
Ve se, kdo ima prav!
Zakonodajni valjar napreduje
Javni sektor se ţe pripravlja na jesen
Delavci bodo dobili plače
Vlada zavija desno
Stavko so zamrznili
Devetdeset ljudi gre na zavod
Sindikati, zganite se!
Delavci so imeli prav
Za varovance in sindikat dela s srcem
Raje delovanje kot čakanje na spremembe
Za evropske sindikate ni dileme
Brezposelnost nekoliko niţja




Delavci Gashijevih podjetij so se ustavili
Imko Projekt gre v stečaj

Številka 25 – 1. julij 2010
Preberite:












Dobro za kapital – slabo za delavce
Diktat ni socialni dialog
Upanje še ţivi
Delavci TVM napovedali stavko
Ko je podjetje zanimivo zaradi nepremičnin
Zmaga razuma
Ljudje od sindikata veliko pričakujejo
Delajo s srcem, morajo pa tudi ţiveti
Zloraba zlorab
Socialna Evropa na preizkušnji
Eni v bogastvu, drugi v stiski

Številka 24 – 24. junij 2010
Preberite:














Hoja po strmem robu
Kdo je spremenil svoje stališče?
Izvotlitev pravice do sindikalne svobode
Pravice ne bodo manjše
Drţava je naredila napako naj jo popravi
Regres znaša 800 evrov
Drţavni svet podprl pobudo ZSSS
Hčerinske druţbe ustanavljajo z jasnim namenom
Sindikalist v disciplinskem postopku, podjetje deluje korektno?
Kršitev je vse več
Več krize, več prijav
Vsi smo delavci!
Črna knjiga o Sloveniji – tako imenovani delavski drţavi

Številka 23 – 17. junij 2010
Preberite:








Biti in Imeti
Rdeči kartoni za Pahorjev semafor
Malo delo je strup za redno delo
Dejstva o malem delu – primer Nemčije
Odkriţati se ţelijo članov sindikata
ZSSS ostro obsodila napad na našega kolega
V Sloveniji je suţenjstvo dejstvo





Problemov ne smemo pometati pod preprogo
Med nebom in zemljo
O varni proţnosti

Številka 22 – 10. junij 2010
Preberite:











»To je nasilje nad delavci!«
Od varnosti k proţnosti
Ene drţave so za rast, druge so za rezanje
Drţava dopušča nepravilnosti
Prihodnost ni samo črna – slavnostna seja ob dnevu gradbincev
Tekstilci in čevljarji so trdoţivi
Zmagali sta jeklena volja in moč
Misliti po novem?
Problematike sorodne, poti razreševanja različne
Obvezna delitev dobička ponovno pred poslance

Številka 21 – 3. junij 2010
Preberite:














Reciklaţa revščine
Prevladal je interes kapitala
Spremembe gredo v pravo smer
Korak k izboljšanju razmer
Naliti si bo treba še veliko čistega vina
ZSSS zahteva takojšnje ukrepanje
Sindikat terja transparentnost in zakonit postopek
Redki vidijo razloge v druţbenem sistemu
Govorijo tudi angleško
Regres za letni dopust
Korektno je deliti
Nekdanji podjetji SCT gresta v stečaj
Delavci Gradisa Celje so ostali brez vsega

Številka 20 – 27. maj 2010
Preberite:









Vlada ţe bliţje sindikatom?
Socialna drţava? Kakor za koga
Odločno naprej
Nov spor o dodatkih
Odpraviti nameravajo pomanjkljivosti
Delavske pravice veljajo tudi za vojake
Socialni dialog je zopet stekel
Krepiti občutek za skupno dobro





Delo se je komaj začelo
Razmere se postopno izboljšujejo
Skupaj prepričati politike

Številka 19 – 20. maj 2010
Preberite:











Hitrost sprememb ni utemeljena
»Ne ţelimo njihovih sprememb«
Je vlada zavajala?
Podjetja, ki delijo dobiček so uspešnejša
Stavka je napovedana za 27. maj
Pod krinko vzajemnosti
Za boljšo informiranost
Znanje za pot iz revščine
Delovati kljub preprekam
Za višje plače in regres

Številka 18 – 13. maj 2010
Preberite:













Kompromis na vidiku?
To ni pomoč grškim delavcem
Vladni predlogi niso sprejemljivi
Se kriza umirja?
Delavci so dali odpoved
Obračun plač je pomembna tema
Začasno financiranje
Odpiranje novih pogledov
Enaka pravila za vse?
Znanje je temelj poti iz revščine
Sindikalno gibanje je spet na preizkušnji
Se je treba res učiti vse ţivljenje?

Številka 17 – 6. maj 2010
Preberite:










Bo vlada ZDR sprejela sama?
»Uporništvo je prava beseda«
Veliki svinjariji se bomo uprli z vsemi sredstvi
Kljub trpkosti pokončno
Na kresu so zaţgali predlog zakona o malem delu
Mura zaznamovala Pomurje
Pravice so izbojevane
Delu čas in oblast!
Za poglobljen socialni dialog












Zdruţeni zmagujemo
Prvi maj na Celjskem
Lisca je bila res slavnostna
Na Debencu je bilo slovesno
Sindikat je edini prijatelj delavcev
Prvi maj na Šentvidu
Na Kremţarjevem vrhu je bil govor tudi o Preventu
Uporništvo ţivi
V središču naj bo delo
Skupaj za zaščito pravic delavcev migrantov

Številka 16 – 22. april 2010
Preberite:















(Po)praznični obeti
Spreminjati moramo miselnost
Na pometanje pod preprogo je treba opozoriti
Zakon za razlaščanje upokojenk?
Nov pokojninski zakon na pogajalski mizi
Vsi so se dobro odrezali
Revščina ni kriminal
V reformo z razumnim tempom
»Vse smo dosegli z enotnostjo«
Vedno na strani delavca
»Če je recesija, zakaj jo občuti samo delavec?«
Pravice delavcev je treba povečati
Slaba popotnica za turistično sezono
Delaj ali umri!

Številka 15 – 15. april 2010
Preberite:















Napovedana stavka v Vegradu in hčerinskih podjetjih
Socialni partnerji še brez dogovora
Od strategije do strategije
Zadovoljni z napredkom
Ukrepati čim prej
Boj za pravičen delovni čas
Sindikalisti terjajo zagotovila
V Kranj sta se odpeljala le dva
Dvajset napornih, vendar uspešnih let
Ko politična usmeritev postane problem
Sindikalne aktivnosti na področju dela z migranti
Za laţje razumevanje dejavnosti
»Pri nas vedno gor plačajo mali ljudje«
Bogataši še na boljšem!



ZSSS vabi na prvomajske prireditve

Številka 14 – 8. april 2010
Preberite:













»Če se ne boste ustavili vi, se bomo mi!«
Se slišimo?
Regres za dopust je najmanj 734,15 evra
Nič ni bilo podarjeno, nič ni za vekomaj
Bilo je leto 1990
Člani s spori dobili skoraj dva milijona evrov
Ureditev ţe v presoji ustavnega sodišča
Za dobre delavce, ne pa za dobre suţnje
Vlada imenovala vršilko dolţnosti
Manj obrokov?
Brez dela je ostalo 48 delavk
Policija ovadila, ZSSS vloţila toţbe

Številka 13 – 1. april 2010
Preberite:














Semafor še na rdeči
ZSSS potrebuje vašo aktivno podporo v pogajanjih za pravično reformo!
Rok za razpravo je odločno prekratek
Malo delo je velik problem
Socialna drţava, kaj si in kam greš?
Proti grobemu posegu drţave
Plače tik pred napovedanim protestnim shodom
V nečem smo pa vendarle prvi
Mnogi bodo minimalne plače dvignili takoj
Če oblast sindikate odriva, se ti krepijo
(Pre)številčna generacija
V Primorju so se dogovorili
V Vegradu plače z zamudo

Številka 12 – 25. marec 2010
Preberite:







Postopno povečanje bo izjema
Proti ukinjanju solidarnosti!
Tretjina bi bila na slabšem
Po zagotovilih so se vrnili na delo
Našli so kompromisno rešitev
Delo bo izgubilo 55 ljudi








Zaradi dviga minimalne plače ne izgublja nihče
Graditi notranje komunikacijske tokove
Za več ţensk med vodilnimi v sindikatih
Socialna Evropa je v nevarnosti
Mit o »samodejnem« ustvarjanju kakovostnih delovnih mest
Na pragu novega veka

Številka 11 – 18. marec 2010
Preberite:
















Za solidarno odgovornost
Proti spodbujanju negotovih oblik dela
Krivico je treba popraviti
Za delodajalce so reforme nezadostne
SDPZ uspešno zaščitil pravico delavcev
Razmere se zaostrujejo
Zatišje pred nevihto?
Vrnili so se »domov«
Uveljavimo pravico do minimalne plače
Nismo še deleč od faze proučevanja
Boj za višje plače se šele začenja
Upirajo se kadrovskemu osiromašenju
Zdruţili so sindikalne moči
Sindikat ni sam sebi namen
Neetična odločitev celjskega Gradisa

Številka 10 – 11. marec 2010
Preberite:















Niţje odpravnine, krajši odpovedni roki, več zaposlovanja?
Koliko je brezposelnih?
Trganje podizvajalskih verig
Protest v podporo delavcem Prenove
Tudi sindikati bi morali kaj dobiti!
Večina ţe na čakanju
Začasen dogovor sklenjen
Za človeku prijazno delovno okolje
Imeli bi vse, le elektrarn ne
Se bo drţava poţrla?
Premiki brez volana
Poklicne bolezni je treba poznati
Na čakanju 229 delavcev Vegrada
Delavci celjskega Gradis zahtevajo januarske plače

Številka 9 – 4. marec 2010

Preberite:

















Sporazumi morajo biti izjeme
Kaj prinaša nova davčna zakonodaja?
Bo politika slišala zahteve ZSSS?
Dovolj je izmikanja!
Kdaj lahko napreduje javni usluţbenec?
Svarijo pred neenakopravnostjo
Poseganje zgolj v plače ni sprejemljivo
V EU brezposelnih skoraj 23 milijonov
Pri skrbi za zdravje pri delu gre za poštenost
Dodano vrednost ustvarjajo zdravi delavci
Ni razlogov za mnoţično podpisovanje sporazumov
Doseţenemu se ne gre odrekati
Posvet o minimalni plači na Gorenjskem
Prizadevanja za dvig osnovnih plač
Bitka za pošteno plačilo
Sindikat reagira na vsako pobudo

Številka 8 – 25. februar 2010
Preberite:













Za jasno ločitev javnega in zasebnega zdravstva
Včlanjevanje naj bo vedno na dnevnem redu
Novi zakon o minimalni plači
Minimalna plača ni socialni korektiv, temveč pravično plačilo za delo
Javni interesi naj dobijo prednost pred zasebnimi koristmi
Večje pomoči, manj zlorab
Za dostojanstvo v starosti
Se bo kranjska Zvezda utrnila?
Najdraţja rešitev?
Ljudje so bili neverjetno potrpeţljivi
Za socialno – trţno evropsko gospodarstvo
Slep je, kdor…

Številka 7 – 18. februar 2010
Preberite:










Korak k ustreznejši prerazporeditvi bogastva
Manj denarja = manj pravic
Nad revščino
Razmere so poniţujoče
Bodo morali varnostniki stavkati?
Bo vlada odločila sama?
Februarske pokojnine nekoliko višje
S stavko do decembrske plače
V Vegradu dogovora še ni






Kako pridobiti nove člane?
Od besed k dejanjem?
Poklic voznika je premalo cenjen
Delo ne sme ogroziti zasebnega ţivljenja

Številka 9 – 4. marec 2010
Preberite:

















Sporazumi morajo biti izjeme
Kaj prinaša nova davčna zakonodaja?
Bo politika slišala zahteve ZSSS?
Dovolj je izmikanja!
Kdaj lahko napreduje javni usluţbenec?
Svarijo pred neenakopravnostjo
Poseganje zgolj v plače ni sprejemljivo
V EU brezposelnih skoraj 23 milijonov
Pri skrbi za zdravje pri delu gre za poštenost
Dodano vrednost ustvarjajo zdravi delavci
Ni razlogov za mnoţično podpisovanje sporazumov
Doseţenemu se ne gre odrekati
Posvet o minimalni plači na Gorenjskem
Prizadevanja za dvig osnovnih plač
Bitka za pošteno plačilo
Sindikat reagira na vsako pobudo

Številka 6 – 11. februar 2010
Preberite:













Pokvarjene elite
Izhod za kapital, ne za ljudi
Delodajalci ne razumejo svoje vloge
Proti stereotipom ter kultu mladosti in lepote
»Bodimo realni, zahtevajmo nemogoče!«
Brezposelnih uradno skoraj sto tisoč
Teţave v Vegradu
Razmere v gradbeništvu so negotove
Letni dopust in regres
Predstavnikov drţave ni bilo
Vem, kaj dela moj sindikat
Največja cokla

Številka 5 – 4. februar 2010
Preberite:


Konkurenčnost ne more biti končni cilj














Bo šla vlada v spremembe tudi brez soglasja partnerjev?
Prizadevanja ZSSS obrodila sadove
Direktorica zavoda dobila mesec dni časa
Pred novimi zaostritvami v javnem sektorju?
Delo na avtocesti je nevarno
Gospodarstvo brez kulture ne funkcionira
Sindikati se ne smejo drobiti, ampak povezovati
Nejasnosti je še veliko
Nove moţnosti za obe strani
Zimske športne igre gradbincev
Skušnjavi manjše javne porabe se je treba upreti
Bodo delavci ostali brez petih regresov za letni dopust?

Številka 4 – 28. januar 2010
Preberite:












Za konkurenčnost brez amerikanizacije
Minister naj zakon na novo pripravi
Novo vodstvo – bliţje članstvu
Večje plače in regres
Za in proti
Ţelijo si več dialoga
Pošteno so zavihali rokave
Španiji predali sindikalni memorandum
Odpovedan protestni shod delavcev
Balon je počil – sekretar SDGD o razmerah v gradbeništvu
Varno in zdravo delo sta človekova pravica

Številka 3 – 21. januar 2010
Preberite:














Na boljšem bo 103 tisoč delavcev
Sindikati morajo imeti kritično maso!
Brez dela bo ostalo 95 kovinarjev
Kriza še ni zaprla vrat
Spravili so jih v še slabši poloţaj
Raziskava pokazala slabosti, a tudi priloţnosti
Delati za člane, mi je bilo edino vodilo
Letošnje leto bo teţko
Odpoved je prejel po pošti
Kriza in delavske pravice
Drţava ne plačuje prispevkov delavcem invalidom
Določili izhodišča za novo tarifno prilogo
Socialni dialog ni zastonj

Številka 2 – 14. januar 2010
Preberite:













Vplivi bi bili tudi pozitivni
Odločilen četrtek
Prava pot je več socialne varnosti
Srednjeveška vlada?
Lanski december primerljiv z marcem 2004
Negotova usoda delavcev
Bodo nekdanji delavci ostali praznih rok?
Drţava bi morala biti zgled
Poštar za marsikoga edina vez s svetom
Sindikata sta se uglasila
Pokazali, da so delavci tudi lastniki
Potreben je tudi pogum

Številka 1 – 7. januar 2010
Preberite:














Drţava naj (p)ostane socialna in pravna
Bo stavkalo veš kot deset tisoč kovinarjev?
Prazniki kislih obrazov
Zdaj je čas za enotnost
Delavci niso prejeli treh plač
Kriza še ni dosegla dna
Leto 2009 je bilo viharno
Vlada ravna neodgovorno in nekorektno?
Poveljstvu in javnosti ţelijo odpreti oči
Zaradi manjših izplačil ustavili delo
Za večjo moč sindikata
Mojstri za odpuščanje
Akademski pristop do dialoga?

