Številka 43 – 19. december 2013
V zadnji številki tega leta lahko preberete:





















Čim manj stresa
Je ustavno sodišče postalo politično
Spoštovati je treba zakon o minimalni plači
»Svinje pri koritu«
Prostaška prosta gospodarska pobuda?
Gostinci dobijo novo kolektivno pogodbo
Plače v lesarstvu so nizke
Pismonoše opozorili na preobremenjenost
Za socialni dialog po pravilih
Delovno mesto po meri človeka
Agonija delavcev Pinusa Bio goriv je končana
Zaskrbljeni za usodo Kristala
Delavci SGP Tehnika še ne bodo odpovedali dela
Aha Mura pred sanacijo?
EKS zahteva več kot samo pobožne želje
Proti privatizaciji energetike
Delo v Sloveniji manj dostojno kot na Norveškem
Vsi na ulice!
Samopašnost kapitala

Številka 42 – 12. december 2013
Preberete lahko:















»Denar ljudem, ne bankam!«
Objavljen začasni načrt poklicnega zavarovanja
Boj proti brezposelnosti nas mora združiti
Delovna mesta so pomembna vrednota
Neplačevanje, revščina, stanovanjski problem, … to so povezane zadeve
SDH pod kapo?
Izredna odpoved ali predlog za stečaj
Odpoved pogodbe o zaposlitvi – prepoved diskriminacije
400 tisočakov ali 120 delovnih mest?
Kategorizacija prekrškov za večjo varnost in konkurenčnost
Bodo občine prodale komunalno podjetje?
Za modernizacijo kolektivne pogodbe
Bodo napoteni delavci žrtev gnilih kompromisov?

Številka 41 – 5. december 2013
V tej številki lahko preberete:











Junaki našega časa
Kje so davčne blagajne?
Javna dela za 9000 dolgotrajno brezposelnih
Nove kolektivne pogodbe tudi za nekatere storitvene dejavnosti
Spletena je mreža solidarnosti
Kolektivne pogodbe z vidika sporazumov evropskih socialnih partnerjev
Delavci Heledisa se počutijo izigrane
Ksenija Kovač Romano, nova Glosina klobučnica
Pravice agencijskih delavcev








Kaj daje sindikatu moč?
Kako iz tretjerazrednosti v ospredje?
S spletnimi orodji za večjo varnost in zdravje
Bistvena je ničelna toleranca do mobinga
Tudi izobraževanje mora dobiti mesto v kolektivnih pogodbah
Državljanska vest

Številka 40 – 28. november 2013
Preberete lahko:
















Zakaj že? Ker lahko!
Zbližanje o ureditvi SDH
Za nov zdravstveni sistem je odgovorna vlada v celoti
Več pomoči, manj administriranja
Zakaj zadružni les ne more biti lep?
Mladim pomagati do dostojnega dela
Intenzivna pogajanja o novih kolektivnih pogodbah
Oktobra občuten padec nepredlagateljev REK obrazcev
Avtonomija strank pogodbe o zaposlitvi – dodatek za delovno dobo
Ko se zastor zapre, je revščina
Skupaj proti novodobnemu suženjstvu
Delodajalec mora dokazati, da mobinga ni bilo
O kolektivnih pogodbah
Sindikati zapustili neproduktivne pogovore

Številka 39 – 21. november 2013
V tej številki lahko preberete:


















Utihni!
Dogovor o poravnavi nesorazmerij je sklenjen
KAD naj se preoblikuje v demografski sklad
Telekom pred prodajo
Ko čakanje na »lakerja« ni dovolj
Za mentorske sheme skoraj tri milijone subvencij
Mobing mora preprečevati delodajalec!
Delavci Pekarn Ptuj so zaskrbljeni
Ali znamo ščititi svojo pravico do sindikalnega organiziranja?
Varstvo sindikalnega zaupnika po ZDR-1
Slovencem primanjkuje samokritičnosti
Ključ obnove je sprememba, ne pa stagnacija
Razvoj zagotavlja demokratični socializem
Spins s kongresom dvignil standarde
Dan slovenske glasbe
Pravna država?

Številka 38 - 14. november 2013
Preberete lahko:






Prijazno in učinkovito?
Nekatere pravice, ki jih imajo le člani sindikatov, je uzakonil ZDR
Pokojninski načrt gre naprej
Nova pokojninska reforma ni potrebna














Sindikati javnega sektorja na dveh bregovih
Oktobra zaposlovanje upadlo za skoraj 17 odstotkov
Kje se bomo zdravili?
Plače izsiljujemo s stavkami
Z leti se neugodne razmere poznajo pri zdravju
Varstvo osebnih podatkov delavca
Boja še zdaleč ni konec
Nova podjetniška KP v Avrigu
V Surovini uspešno sanirajo posledice požara
Sožitje med delavci in kmeti
Za usklajenost med ponudbo znanja in povpraševanjem na trgu
Starman ima formulo

Številka 37 – 7. november 2013
Tokrat lahko preberete:


















Komu koristi delitev?
Plača skoraj dveh tretjin zaposlenih nižja od povprečne
MDS ustvarja konflikt med generacijami
Pogajanja o KP gostinstva in turizma
Sprejem podjetniške KP se je obrestoval
»Poslance na minimalce«
Tokrat protest proti sistemu
Ko je od razlage »bistvenega« odvisna pravica človeka
Socialno varstvo pred delnim izboljšanjem
Delodajalec ne more odločati o kršitvah bolniškega staleža
Skrb za zdravje na delovnem mestu z računalnikom
Ljudje pričakujejo nov red
V sindikat je treba pridobiti mlade
Pridobivajo nove člane
Terry Eagleton: Zakaj je imel Markx prav
Se kovačeva kobila sezuva sama?

Številka 36 – 30. oktober 2013
Preberite:



















Z mračne strani Alp
ZPIZ-2 v ustavno presojo
Pravi vzrok za nasilje – nedelovanje pravne države
ESS bo pripravil program za izhod iz krize
Zmanjševanje odhodkov je zmanjševanje pravic
ZZZS ima nove organe
Nova KP za obrt in podjetništvo
Le ena sama možnost
V Arrivi pogajanja o podjetniški KP
ITUC želi sodelovati z ZSSS
Ustavimo jih skupaj
Sodelovanje z varuhinjo
Delavci bolj verjeli delodajalcu?
S skupnimi močmi dosežemo več kot vsak zase
Ženski glas mora biti slišan
V Evropi že milijon čezmejnih delavcev
Neoliberalizem se krade v knjižnice



Malo za šalo

Številka 35 – 24. oktober 2013
Preberete lahko:





















Naše največje bogastvo
Komisar Rhen odgovoril ZSSS
Družbeni kazalci bi morali biti obvezujoči
Izkoriščanje je treba zatreti v kali
Delavke in delavci ne smejo biti prikrajšani
Ne rezati pri brezposelnih
Izplačilo nima alternative
Blažev žegen ali boljši položaj zaposlenih?
Skei uspešen pri pogajanjih
Zadruga Novo Novoles poziva k razumnim odločitvam
Ko delodajalska laž o stroški h dela postane resnica
Le združeni smo močni!
Delavci Bio goriv čakajo na rešitev ali stečaj
Na udaru so storitvene dejavnosti
Stavka v ptujskem podjetju Tisto
Začelo se je!
Se bodo pogajanja začela?
Bo potrebna stavka?
Za bolj racionalno porabo članarine

Številka 34 – 17. oktober 2013
Preberite:





















Krasni (žal ne novi!) svet
Vrniti bo težje kot vzeti!
Kako še bolj omejiti škodljiv nacionalni šport
Predlog zakona o SDH škodljiv in nevaren
V energetiki vre
Sindikat zdravstva zaskrbljen glede dodatkov k plači
Daleč od cilja, a zastavljenega je že veliko
S stavko izsilili plače
Daleč od oči … in srca?
Okrepiti je treba soupravljanje
Nov zagon sindikalnega izobraževanja v ZSSS
Plače padajo, dela je vse več
Neslavni v evropskem vrhu
Pomoč vsem, ki so delali v Italiji ali tam še delajo
Srečanje sindikalistov dveh industrijskih mest
Vodenje v težavnih razmerah
Eden glavnih virov stresa je organizacija dela
Žužkovi dnevi v znamenju skupnih projektov
Prihodnosti naproti?

Številka 33 – 10. oktober 2013
Preberete lahko:




















Bergle sistema
Ob mednarodnem dnevu dostojnega dela
Dokapitalizacija bank in zamrznitev socialne države?
Skoraj popolno soglasje socialnih partnerjev
Septembra več na novo brezposelnih
Izkoriščanje je hitrejše od nadzora
Priložnost za afirmacijo sindikatov
Grožnje začasno zalegle!
Določiti najnižjo pokojnino
Mednarodna zaščita sindikalne svobode
Odpravnina ob prenehanju pogodbe za določen čas
Delavci niso odgovorni za stečaj igralnice
Delavci GVO se počutijo neenakopravne
Ministrstvo zavlačuje
Zmaga sindikalnih pravnikov
Volitve v skupščino
Ob enakih osnovnih plačah moškim več stimulacije
Pohlep

Številka 32 – 3. oktober 2013
Tokrat lahko preberete:




















»Presenečenja«
EKS opozarja vodstvo EU
Privid socialnega dialoga
Sodba je jasna, politiki zamegljujejo
Poseg v minimalno plačo je nesprejemljiv
Odprtih je več front
Nabralo se je veliko negativne energije
Sindikalisti nimajo pravice do apatije
Po žepu je lažje udariti delavce kot elite
Resnica o demonstracijah
Policisti obravnavajo ovadbo delavcev
Sindikat brezposelne povezuje s svetom dela
Usposabljanje za starost postaja nuja
7. oktober – svetovni dan dostojnega dela
5. oktober – svetovni dan učiteljev
S socialnim dialogom do boljših rešitev
Srečanje SDPZ ni bilo kislo kot vreme
Kam s šarlatani?

Številka 31 – 26. september 2013
V tej številki lahko preberete:











Klasični konflikt med delom in kapitalom
Za boljše nadnacionalne podjetniške kolektivne pogodbe
Biti le »slabe volje« je premalo
Pogovor v senci napovedi protestov
Pogovori o zakonih se bodo nadaljevali
Pazniki na meji vzdržljivosti
Dovolj nam je!
Ne bomo plačevali njihovih pufov!
Vstopamo v ring brez pravil, romantike in idile











Večkratno pravno varstvo
Vprašanje zagotavljanja pogojev za sindikalno delo je materija kolektivne pogodbe
Baletnikom poklicne pokojnine
Sivi svet Glose
Posodobili so pogodbo o sodelovanju
Plače višje zaradi sprememb sistematizacije
Preventiva nič ne boli
Podjetje na avtocesti je bilo vroče
Vodenje podružnic je zahtevno

Številka 30 – 19. september 2013
Preberite:

















Kako je v naši domovini biti mlad?
Dovolj je! Stopimo skupaj!
Delavcem socialno pomoč, kapitalu socialno kapico?
Socialni dialog mrknil
Sus bo varoval pravice upokojencev
Naj upokojenci plačujejo grehe tajkunov?
Velik napredek pri regulaciji agencij
Ne smemo se ukloniti
»Ta država ne more preživeti brez korenitih sprememb«
Vloga EKS v sistemu evropskega upravljanja
Sprememba kraja opravljanja dela – odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
Do kdaj zasebno varovanje še brez KP?
Velike obremenitve, minimalne pravice
Moč in pohlep
Dva milijona podpisov za zaščito vodnih virov

Številka 29 – 12. september 2013
Tokrat lahko preberete:















Dajmo naši!
Delodajalci so na pot konfrontacije stopili prvi
K Avstriji ali Hrvaški?
Se siva ekonomija lomi na davčnih blagajnah?
Avgusta pol odstotka nižja brezposelnost
Varčevanje in rezanje plač nista rešitev
Odločevalci pripravljajo za delavstvo zelo neugodne ukrepe
V Nazarju 130 delavcev na cesto
Aelavci Alu Komna predlagali stečaj
Celjsko Klasje pred stečajem?
Delodajalca ovadili zaradi kršitve delavskih pravic
Našli smo krivca za globalno segrevanje – prevelika javna uprava!
Nč se ne premakne!*

Številka 28 – 5. september 2013
Preberite:




Esej o slepoti
Končajte te protikrizne norosti!



















Rast gospodarstva in potrošnje namesto varčevanja
Čas je za spremembe v prid zavarovancem
ZSSS Čuferju: Napadite utajevalce in ne javni sektor!
Stroški dela v Sloveniji padajo
Pogajanja za novo KP kmetijstva in živilske industrije
Delodajalci odpovedali kolektivno pogodbo
Poziv proti združitvi
V Mariboru premalo poklicnih gasilcev
Ureditev odpravnine ob upokojitvi po novem zakonu o delovnih razmerjih
Socialni in civilni dialog
Skei v podjetju Lestro-Ledinek ne bo organiziral stavke
Ustanavljajo delavsko zadrugo Novi Armal
Ovadeni zaradi oškodovanja upnikov
Ob rob privatizaciji Telekoma
Varčevalni ukrepi tudi na Pošti
Okrepiti komuniciranje v organizaciji
Ne korupciji v državnih podjetjih in Ne privatizacijam – naš odgovor je demokratizacija!

Številka 27 – 29. avgust 2013
Tokrat lahko preberete:























Ta grajski
Iščite rešitve, ne spodbujajte krize!
ZSSS pričakuje odločitev o davčnih blagajnah
Za javno objavo neplačnikov plač
Vsakdo, ki podcenjuje ZSSS, dela napako
Pravočasno sporočilo proti varčevalni histeriji
Iz krize z neplačanim odmorom za malico?
Smer je prava, vendar …
Verk piše Čuferju
Našli so žrtev, ne pa krivca
Za zaščito priborjenih pravic
Podobni problemi
Delavci so za stečaj
Novo vodstvo Stupisa v Boxmarku
Delavce na dopust – podjetje v stečaj!
Čakajo na zadnji del plače
Kam so šle vse fabrike?
Srečko Kosovel: #Človek
Auspuh
Plače glavna tarča varčevalnih politik?
Tudi Granit je moral v stečaj

------------------------------------------------Naslednja številka izide 29. avgusta 2013.
-------------------------------------------------

Številka 26 – 18. julij 2013
V tej številki preberite:


















Odtenki poletja
Zamrznili zdravstveno reformo?
Zaradi odpovedi kolektivne pogodbe na ulico
Razprava o privatizaciji je razprava o delovnih mestih
Obrazce za neposredne refundacije bodo popravili
Kolektivne pogodbe morajo veljati tudi za koncesionarje
V bitko za ohranitev javnega zdravstva
Deutsche Bahn kupil Veolio
Kljub izgubi korektni
Akron še naprej lomasti
Odpuščeni delavci AHA Mure vlagajo pritožbe
Pri kritiki DH gre pogosto za namerno omadeževanje sindikatov
Objava seznamov doslej prinesla 20 milijonov
Dobro zamišljeno, a slabo izvajano
Poslednji stupisovci v Mariboru
Novi ZDR že uporabljajo v praksi

Številka 25 – 11. julij 2013
Preberite:




















Ja, in?
Uspeh ZSSS: Nadomestila brezposelnih ne bodo zmanjšana
Država že uvaja krizni davek
Dialog o obdavčitvi naj se nadaljuje
Javni interes mora biti vedno nad zasebnim
Pazniki pred stavko, zaporniki pred uporom
Minister za kulturo bi novo delovno pravo
Srečno, zadruga Novi Novoles!
Informacije za sindikalne zaupnike v javnem sektorju
Podpora za pobudo se še zbira
Zadruge skrbijo za kakovost življenja
Uradna brezposelnost se že pet mesecev zmanjšuje
Najpomembnejša je pravičnost
Pomoč so nudili več kot 700 članom
Gradbinci v Pomurju se ne dajo
Ali v sodobni družbi še potrebujemo sindikate?
Neposredna refundacija bolniškega nadomestila že mogoča
»Več nas bo, močnejši bomo«

Številka 24 – 4. julij 2013
Preberite:









Sto in en problem
Odločno proti nižanju nadomestil za brezposelne
Je zakon preveč ohlapen?
Dostojno delo in volontersko pripravništvo ne gresta skupaj
Mladi pri premierki
Imajo konkretne predloge
Rešimo slovenske gozdove!













Težave lesarstva na obeh straneh meje podobne
Nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela – direktni zahtevek zoper ZZZS
Ljudem je država vzela dostojanstvo in jih opremila s strahom
Kdo zmanjšuje pravice?
Kdo bo novi lastnik Izletnika?
Težave tudi v Kodelu
Delavci in upokojenci v skupnem boju
Na pohodu po lepi Dolenjski
Ponosni na množično udeležbo
Razkrita uganka krize
Prost pretok tudi za delavce, ne le za kapital

Številka 23 – 20. junij 2013
V tej številki lahko preberete:
















Jezik denarja
Najbolj so zrasle cene sadja, zelenjave in elektrike
Mladi ne želijo biti odrinjeni
Kako Slovenija »izboljšuje« položaj delavcev migrantov?
Energetika bi bila lahko paradni konj slovenskega gospodarstva
Varstvo starejši delavcev
Zaradi vstopa Hrvaške v EU bodo odpuščali
Vlada odločila o pomoči
Direktor se ni hotel niti pogovarjati
Delavci zahtevajo – brez izjem ob obdavčitvi
Koristno in prijetno srečanje
Ključ je pri zaupnikih in komunikaciji z ljudmi
Dolžnosti premierke
Za svobodo govora

Številka 22 – 13. junij 2013
Preberite:




















Gašenje z bencinom
Zahtevati jasnejše zaveze
Svea – bo ali ne bo?
Agonija delavcev se mora končati
Državno poroštvo za kredit MLM
Drugi protestni shod
Slovenijo razjeda korupcija
Vse očitnejše ignoriranje
Če ne vzamemo računa, škodimo sami sebi
Kapitalizem ni (več) samoumeven
Uspešni tudi v tujini
Če niso za, naj odstopijo!
Tudi letos bodo pomagali
Treba bo bolj zaropotati
Zadovoljni so z delom sindikata
Za dobro vzdušje so poskrbeli Krčani
Vpreženi v trojko
Maja največje znižanje števila uradno brezposelnih

Številka 21 – 6. junij 2013
Preberite:


















Od Roške do Taksima
Razglasili ustavne spremembe
Poziv vladi za reševanje delovnih mest
Čas za rešitev Peka se izteka
Sus in ZSSS proti nižanju pokojnin
Ne za klestenje pravic
Mercator naj država zaščiti
Zid lakote
Delo na praznik in dela proste dneve po zakonu
Enotnost in solidarnost sta temelj delovanja sindikata
Vsak delavec potrebuje sindikat
S premostitvenim zavarovanjem seznanili dve ministrstvi
Družabnost je pomembna
Kako do večjih pravic za člane sindikata?
»Sorazmerno pišmevritičen«
Delavske terjatve bodo poplačane

Številka 20 – 30. maj 2013
Preberite:

















Mokre sanje neoliberalcev
Za boljši položaj upnikov in delavcev
Neoliberalni stampedo
Želijo vsaj dostojen konec
V Emu ETT ustavili proizvodnjo
Spodbujanje zaposlovanja starejših
Najslabše bi bilo vrniti se v staro normalnost
Na davčnem in energetskem področju je treba storiti več
Spoštovanje standardov mora biti pogoj
Regres za letni dopust za leti 2012 in 2013
Nagrajenci SDPZ
Žoga je na strani klubov
TVU 2013 – Okrepiti izmenjavo informacij na vseh ravneh organiziranja ZSSS
Nismo butalci
Razočarani nad delom delovne inšpekcije

Številka 19 – 23. maj 2013
V tej številki lahko preberete:












Išče se
Delavci Kovinotehne MKI zahtevali stečaj
Sindikati večinoma za varčevanje pri plačah
Sklenili aneks h kolektivni pogodbi
Poklicno upokojevanje bodo revidirali
Bomo izgubili samo eno desetletje?
EU mora ukrepati proti bogatim utajevalcem davka
Delavski upor v Mariboru
Pogodba o zaposlitvi za določen čas
Neznosni problem zaposlovanja mladih








V ospredju bo pomoč članom
Ne smemo biti naivni!
Letošnja komunaliada bo nepozabna
Bodo upniki Granit dokapitalizirali?
Trn v očesu
Ljudje – srce države

Številka 18 – 16. maj 2013
Preberete lahko:


















Čezmernost
Uskladili so dogovor o varčevanju v javnem sektorju
Prodaja redko prinese kaj dobrega
Reševanje zdravega jedra ajdovskega Primorja
Bodo tokrat prisluhnili?
»Ne smemo zaspati!«
Regres za letni dopust
Evropski socialni dialog – ga dovolj poznamo?
V evropskem sindikalnem gibanju manjka solidarnosti
Objavljen nov seznam davčnih neplačnikov in nepredlagateljev
Skrajšajmo čas iskanja zaposlitve
Uradna brezposelnost v letu dni višja za 11 odstotkov
Graditi na opolnomočenju
Multikulturnost nas bogati
Vera v krizo
Socialna razsežnost je pogoj za sindikalno podporo EU

Številka 17 – 9. maj 2013
Preberite:




















Minuta za repliko
ZSSS odločno proti kriznemu davku
Človekove pravice delavcev so kršene
Davčne oaze imamo tudi v Sloveniji
SDPZ ostro proti kriznemu davku
SKVNS aktiven na številnih področjih
Z opozorilno stavko do plače
Odločen ne ustavnim spremembam
Ogenj je simbol uporništva
Rožnik kot simbol upora
Ne potrebujemo trojke!
Cinizem in apatija ubijata solidarnost
V sindikatu nisem na samem
Ne bomo se pustili ustrahovati
Kresovanje v Mariboru
Brez delovnih mest bomo izgubili suverenost
Delu moramo povrniti čast
Dostojanstveno vendar žalostno slovo

Številka 16 – 25. april 2013
Preberite:



















»Pokažimo jim hudiča!«
Za referendum o referendumu
Zgolj rezi v plače javnih uslužbencev »ne pijejo vode«
Narod, ki se pogreza v barbarstvo lahko reši le kultura
ESS prekinil obravnavo težav lesarstva
Sindikati zahtevajo ambicioznejšo strategijo EU
Spremembe potovalnih navad so nujne
Sprememba delodajalca – odklonitev prehoda k delodajalcu prevzemniku
Pot do sodne prakse je trnova
Preveč je odvisno od politike
»Če ne bi bilo sindikata, bi nas požrli«
Kovači znajo tudi »zaropotati«
Priznanja sindikata KNG za najboljše
Spomin na v krvi zadušeno stavko
Nič ni podarjeno
Seminarji o »delavski ustavi«
TVZ v letu 2013

Številka 15 – 18. april 2013
Preberete lahko:






















Dan D
»Prvi korak v pravo smer«
»Slovenija, zdaj (in tukaj)!«
Delodajalci so se pogajali z dvema figama v žepu
Pogajanja ali …
Število delovnih sporov raste
Poln regres vsem javnim uslužbencem
V SGP Pomgrad povišali osnovne plače
Sodelovanje Skeia in vodstva Cimosa
Dohodnina in uveljavljanje višjih splošnih olajšav (2012 in 2013)
Doplačilo dohodnine je možno tudi po obrokih
Noče miloščine ampak pravico
Za množičen SKVNS
Izobraževanje in informiranje v SKVNS
Po obrokih bo zmogel
Pogajanja po dopustih
Podjetje RMO – ETT bo odpuščalo
Brez agencijskih delavcev ne bi zmogli
Kdo, kaj, komu, zakaj, predvsem pa koliko?

Številka 14 – 11. april 2013
V tej številki preberite:











Dolga železna roka
O človekovih pravicah ne more biti kompromisov
Potrebujemo zlato socialno pravilo in ne fiskalnega
Proti ukinjanju referendumov
Drugačnih volitev ne bo
Kako slamnata podjetja uničujejo pravno in socialno državo
OECD: Slovenija ne potrebuje pomoči
Virant se želi s sindikati dogovoriti
Stavka delavcev in zapornikov uspela












Težak boj, poln ovir
Deževje povzroča škodo
Integralovci še čakajo
Delodajalca išče s pomočjo policije
Sindikat iz državnega zbora svetuje več enotnosti
Brezposelnih sezonsko nekoliko manj
PoiščiDelo.si
V MLM so stavko preložili
Gradbeništvo je na slabem glasu
ZSSS želi dodatne izboljšave

Številka 13 – 4. april 2013
Tokrat lahko preberete:



















Laži in skrivalnice
Neposredna demokracija za izbrance?
Sistem zlorabil ranljive
Vlada naj preusmeri del kohezijskih sredstev
Obdavčiti dobiček, ne dvigniti DDV
V elektroindustriji bodo plače višje
Brez plač ne morejo preživljati družin
Delavci Kiva bi podjetje radi zagnali
Država neupravičeno posegla v pridobljene pravice
Vloga sindikata pri sprejemanju splošnih aktov
Zakonov ne sprejema stroka, temveč politika
Na levem bregu Mure ni gasilskega javnega zavoda
Kolektivni spor v Elektru Primorska
Gre Vinag Sadjarstvo v stečaj?
Predlagajo sindikalni »konklave«
Plače z zamikom celo v postopku prisilne poravnave

Številka 12 – 28. marec 2013
V tej številki lahko preberete:




















Naj živi punt!
Referendumi naj ostanejo volja ljudstva
»Voda ne sme ostati plen kapitala«
Bivši naj plačajo
Številni predlogi SDOS
Čakajoč na odločitev ustavnega sodišča
Pomembno je biti seznanjen s pravicami
Stavkali bodo do izpolnitve zahtev
V Stavbnem pohištvu plače zaostajajo dva meseca
Delavci Marifarma so zaskrbljeni
»Razpustite sindikat, pa bo vse tako, kot je bilo«
V Chartagu kmalu 80 novih mest
»Avtobus ne gre sam, se sam ne izogne nesreči«
Dober odziv slovenskih športnikov na študij na daljavo
Sredstev za nadaljevanje projekta MPIS še ni
Izmenjava znanj in izkušenj za akcijo
Upoštevanje zakonov
Vstajniške akcije se nadaljujejo



Davčni dolg vse večji

Številka 11 – 21. marec 2013
Tokrat lahko preberete:

















Veter s severa
Znižanje pokojnin je bilo protiustavno
Stupis: sanacija Peka boljša od prodaje
V AHA Muri dobili samo akontacijo plač
Prisilna poravnava je uspela
Sindikat se trudi za socialno podjetje
Ko strokovni argumenti niso dovolj
Za več dela več plačila
Osrednja naloga je ohranitev poklicnega zdravja
Kako narediti delo v gradbeništvu privlačnejše?
Mariborska livarna bo odpuščala
Prastrah delavcev ima velike oči
Geberit ostaja v Rušah
Tvegano početje
Socialna nuja zahteva prave odgovore

Številka 10 – 14. marec 2013
V tej številki lahko preberete:





















Ko se ptički ženijo
Posledice privatizacije vode so pogubne
Brezposelnost mladih je kritična
Kaj je tega treba bilo?
Socialna bomba v Zasavju tiktaka
Se bodo delavci in obsojenci povezali?
Kako pošasti iztrgati srce?
Slepilni manevri elit niso zalegli
Skupni problemi se dajo rešiti le kolektivno
Vlada končno odločila, kdaj bodo poslanci?
Posebno varstvo pred odpovedjo – predstavniki delavcev
Priročnik za izobraževanje sindikalistov
Moški v dosedanjih pokojninskih sistemih niso bili diskriminirani
Uveljaviti moramo zdravo medgeneracijsko solidarnost
Vsesplošno varčevanje vpliva na storitve
Delavci CPL dobili odpovedi
Sindikat nasprotuje sporni sistematizaciji v MOM
Enakost tudi v glavah, ne le na papirju
Se stabilizira visoka brezposelnost?

Številka 9 – 7. marec 2013
Preberite:






Kratka krila
Jamstva za mlade sedaj odvisna od držav članic
Konkretni predlogi ZSSS mandatarki
Zakon o delovnih razmerjih in urejanju trga dela pod streho
















Premagovanja brezposelnosti in revščine bosta merilo uspešnosti
Kaj bo naredila nova vlada?
Družba potrebuje vizijo
Sporazum o zaposlovanju z BiH začel veljati
Pravice gasilcev naj uredi kolektivna pogodba
Na predlog ZSSS sprejeti novi instituti
Kaj je ZSSS preprečila?
Cilj je čim več neposrednega odločanja
Dan akcije proti varčevanju in za zaposlovanje mladih
Vsi sindikalisti bi morali biti mogote
Škarje vedno bolj zevajo
Poklicno zavarovanje je delavčeva pravica
Kvaziposlovna inovacija se ni obnesla
Strankokracija

Številka 8 – 28. februar 2013
Preberete lahko:




















(Samo)volja do moči
Hujših nasprotovanj ni
Skupaj proti vladi
Odločno proti razprodaji državne srebrnine
Slovenija mora podpreti garancijo za mlade
Tudi poslanci za ohranitev vode kot javne dobrine
Projekt za dostojno delo
Za močen sindikat je potrebno združiti sile
Definicija poškodbe pr i delu v novem ZPIZ -2
V pričakovanju dialoga
V MLM čakajo na januarsko plačo
EU potrebuje resnična vlaganja v družbo
Napačno iz zavajajoče
Skei dviguje pritiske za dvig plač
Krizo so preživeli samo najbolj žilavi
Jemali so s preveliko žlico
Mariborski Slikar v likvidaciji
Generalna stavka?

Številka 7 – 21. februar 2013
Preberete lahko:















Kdo jih hoče, zdaj so vroče!
ZZZS zaostruje postopek odjavljanja
Klasifikacijo je treba zavrniti!
Nestrokovna in nevarna priporočila elitnega kluba
Voda je človekova pravica, ne tržno blago
Reforma trga dela ne bo povsem usklajena
Zaostritev v javnem sektorju
SDTS opozarja na dogajanje v Semenarni Ljubljana
»Ker nam pijejo kri!«
Bodo novi upokojenci na boljšem?
»Najraje iz podatkov naredim zgodbo«
Kako povečati število članov in moč SKVNS?
Oživili so delo podružnice SKVNS







Obvezni zdravniški pregled je delodajalčev strošek
Delavec kot investicija?
Abeceda integracije
Male in velike zgodbe
Na Koroškem bo 350 delovnih mest manj

Številka 6 – 14. februar 2013
Preberete lahko:

















Ključ do korenin
EKS obžaluje varčevalni proračun EU
Nova ureditev se sprejema, pogajanja se nadaljujejo
Delodajalci niso proti segmentaciji trga dela
Ulice so naša last!
Mar pričakujejo preveč?
Se v Steklarni Rogaška dogaja nova tajkunska zgodba?
Avtorska pogodba ali delovno razmerje
Moški ne bodo več diskriminirani
»Uspelo nam bo, če bomo znali stopiti skupaj«
Pred problemom lahko bežiš, ne moreš pa mu ubežati
Bo v ZC Ruj vendarle stekel socialni dialog?
Enake pravice niso zaželene?
Brezposelnost višja za več kot pet odstotkov
Mirno reševanje sporov

Številka 5 – 7. februar 2013
Novice iz tokratne številke:




















Prevzem oblasti
Za odpravo strankarskega monopola
Negotov razplet
Zelena luč ustavnim spremembam
Pogajanja v sklepni fazi
Napad klientelističnih omrežij na stolčke v mestni upravi
V EU skoraj 26 milijonov brezposelnih
Pogajalci v javnem sektorju spet za mizo
Krizo je mogoče obrniti v rast
Nadaljevanje dela po izteku pogodbe za določen čas
Zaposleni v maloprodaji se nimajo česa bati
O pripravah na skupščino
»Mi vsi živimo odločitve politike«
V gradbeništvu postavljajo paritetni sklad
Kako preseči plačne razlike med spoloma?
Za zaposlovanje brezposelnih iz ranljivih skupin
Stare zamere?
Alternative so!

Številka 4 – 31. januar 2013
Tokrat lahko preberete:



Kompliciranje do onemoglosti




















Javni poziv Koalicije solidarnih poslankam in poslancem
Druga obravnava delovnopravne reforme 13. februarja
»Nova pravila, nove ovire, novi zidovi«
Proti nesorazmernemu dvigu prispevkov
Minimalna plača 783,66 evra
ESS brez predstavnika v nadzornem svetu SDH
Za armado brezposelnih ni kriv preobsežen javni sektor
Zakon o slabi banki raztrgala tudi trojka
Slaba banka je »nujna in neodložljiva«
Usposabljanje za izvajanje ZPIZ – 2
Sneg ni le nadloga
Kapital sindikata so ljudje
Stečaj Koroške trgovine
So v Muri pomirili ljudi?
Stavka je bila stoodstotno uspešna
Obsodba nasilja nad stavkajočimi v Atenah
Pesmi upora živijo v Kombinat
Štirideset let EKS: praznovanje preteklosti v pričakovanju prihodnosti

Številka 3 – 24. januar 2013
V tej številki lahko preberete:















Sprememba odnosa
Žogica je na strani držav članic
Odločni in enotni v svojih zahtevah
Štirinajst tisoč kovinarjev stavkalo
Konec varčevalne in ekonomske politike in vztrajnega zniževanja stroškov dela
Želijo povečati članstvo
SKVNS v Varnosti Maribor je dobro organiziran
Opozorila računovodjem sindikalnih organizacij (2. del)
Kako misliti in aktivirati novo družbo?
Zasnežene ceste kot delovno okolje
Posipanje ali kidanje?
ZSSS ima novo ekipo izvršnih sekretarjev
V dveh tednih do rešitve za dolgotrajno brezposelne

Številka 2 – 17. januar 2013
Preberite:

















Oblast ljudstvu
Podpora aktivnostim Skeia
Protesti v Ljubljani in desetih mestih bodo 23. januarja
Vladna kriza zadržala nekatere spremembe
Politika enotno nad referendumsko ureditev
Referendum v prid javnega zdravja
Takoj pomagati dolgotrajno brezposelnim
Pogajanja pred koncem
Sindikat preprečil klientelistično kadrovanje
Ustavimo izkoriščanje in socialni damping!
Rokave mora zavihati ministrstvo za zdravje
Stečaj Gradbenega podjetja Radlje
Kaj bo z obveznim dodatnim zavarovanjem voznikov?
Delavci Semenarne pomirjeni, a previdni
Sedemdesetletnica se na ogled postavi




Pomlad že pozimi
Protestnemu shodu sledi stavka

Številka 1 – 10. januar 2013
V prvi številki v tem letu lahko preberete:


















Človek človeku – dobri volk
To je nasilje politikov nad ljudmi
Ključna je pokojninska doba
V dobro dolgotrajno brezposelnih
Plače v Sloveniji po »Zakoniku prace«
Potreben je hiter ukrep države
Ustavno sodišče dalo absolutno oblast vladi
Ob zaključku leta
Čutijo posledice nedelovanja pravne države
Ne izsiljevanju, da konstruktivnemu dialogu
Zakaj referenduma o proračunih ne bodo zahtevali sindikati javnega sektorja?
Ljudje morajo dobiti kar jim pripada
Lastniški prepiri skrbijo delavce
Nizke plače in propadanje delovnih mest
Decembra za skoraj šest odstotkov več brezposelnih
EU dveh hitrosti

