Številka 44 – 18. december 2014
V zadnji letošnji številki lahko preberete:



















Ločeno mnenje
Pred nami so številni izzivi
Boj za vodo kot človekovo pravico še ni končan
Prvi korak k ureditvi volonterskega pripravništva
Demografski rezervni sklad še v zraku
Zakaj v Pošti Slovenije regres samo do višine minimalne plače?
Delavci Aha Hoje dočakali stečaj
Pogajalci si zaslužijo pohvalo
S skrito kamero nad sindikalista?
Kako delodajalcu sporočim, da se bom upokojil?
Delavec, premoženje ali »cota« za pomivanje tal?
Investicija za ohranitev delovnih mest
Ministre opozorili na položaj samozaposlenih
Sindikati za neodvisnost javnih RTV
Napotitve vse bolj tarejo vse
Hrana za socialno ogrožene iz zalog EU
Več časa delamo za krompir
Umar: plačana neenakost manjša

Številka 43 – 11. december 2014
Preberite:





















O gospe, ki njihovo etiko živi
Pospešena pogajanja o socialnem sporazumu
Konec veriženja podjetij?
Ogorčenje nad izjavami GZS!
Upanje, da je to zadnji poseg v plače
Strašljivo krčenje sredstev za APZ
Neplačano delo je absolutno nesprejemljivo
Pravice mladih so človekove pravice
Delodajalci so zavrnili ponujeno roko
Država gleda stran
Kriteriji za določitev presežnih delavcev
V sindikatu KŽI izgubljajo potrpljenje
Sprejemajo nove člane
Aktivnosti za potrebe članstva
Čakajo na partnerja
Lipica Turizem in Kobilarna Lipica sta eno
Bistvo problema je neustrezno upravljanje kadrov
Brez informiranja ni enotne akcije
Tragikomedija
Za manj bolezni, poškodb in smrti pri delu



Nespametna »pametna zakonodaja«

Številka 42 – 4. december 2014
Preberite:




















Mrtvi in nemi
Dogovor o študentskem delu
Bumerang priletel nazaj
Pogajanja o socialnem sporazumu so v polnem teku
Z mehanizmom CRM za zaščito delovnih mest
Turizem ne bi smel biti molzna krava
Privatizacija razburja
Vsak na svojem bregu
Plačilo za poslovno uspešnost: 13. plača in božičnica
Opozorila računovodjem sindikalnih organizacij
Ultimatu so rekli ne
Nemški obisk v luči domačih zdrah
Prekerni delavci, združite se!
Med zaposlenimi v Sloveniji štirje odstotki invalidov
Še uspešnejša intervencija?
Varčevanje bolj prizadene ženske
Tveganje na hrbtih delavcev?
Plenilci
Glosina klobučnica je Jožica Anžel

Številka 41 – 27. november 2014
Ta številka Delavske enotnosti je tematska in v njej lahko preberete drugi del informacij o
varnosti in zdravju pri delu.

Številka 40 – 20. november 2014
Preberite:











Vse najboljše za te!
Premierjeva verbalna korekcija odnosa
Naj volontirajo tudi pristojni!
Glosa ministrici: Spremenimo nekaj na boljše!
Sindikati nasprotujejo trgovinskim sporazumom
SDE: poskrbeti morajo za delavce TET
Politiki niso pomagali
V štirih mesecih za več kot milijon glob
Čakajo na poplačilo terjatev
Prepozno do sindikata










Sindikalist opozarjal in dobil odpoved
Usoda delovnih mest je v rokah upnikov
Kako popraviti krivico višjim knjižničarjem?
»Nove« oblike dela tarejo tudi Zahod
Reformo zdravstvenega sistema bo treba začeti!
Nagradili skrb za varno in zdravo delo
Dostojanstvo
Pogajanja se pregrevajo

Številka 39 – 13. november 2014
Preberite:



















Tukaj je Slovenija
Nočemo postati kolonija!
Razlogov proti je veliko
Darsa država ne bi smela prodati
Dogovor o sodelovanju
Prekršena dva temelja pravne države
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga – teža kršitve
Odpoved in paketi pomoči za delavce ŠC Pohorje
Delavci pričakujejo božičnice
Že tri leta čakajo na poplačilo
Singapurec v Polzeli?
Policija preiskuje izdajo delovnih dovoljenj
Za resen davek na finančne transakcije
Imamo novo orodje, uporabimo ga!
Stres stresa tudi mlade
Sprememba, ki ni reforma, je le slaba propaganda!
Pat položaj v javnem sektorju
Proti zategovanju pasu

Številka 38 – 6. november 2014
V tej številki lahko preberete:











Vroča grmada
Najbogatejši še bogatejši, revni revnejši
Bodo pogajanja premostila konflikt?
»Koprivnikar, kaj govoriš?«
Črni madeži slovenskega turizma
Statistično o kakovosti zaposlitev
Bogomil Ferfila ni prišel
Dela imajo dovolj
Pogajajo se za večje pravice delavcev
Agrokor stiska živilce











Seznanili so se kolektivno pogodbo dejavnosti
Gredo lahko še nižje?
»Naš cilj je, da bi povišali plače«
Previdno s socialno pomočjo, ki je slabo posojilo
Zakonodaja zadovoljiva, praksa pa ne
Sodišče zavrglo obtožbe
EKS razočarana nad obeti
Minimalna plača – nikakor znižati, zmerno povečati!
Proti razprodaji podjetij

Številka 37 – 29. oktober 2014
Ta številka Delavske enotnosti je tematska in prinaša informacije o varnosti in zdravju pri
delu.

Številka 36 – 23. oktober 2014
Preberite:

















Prvič, drugič, tretjič – prodano!
Sindikati niso ustavili prodaje državnih podjetij
Kršitev delovnega časa je kar veliko
Sindikat je za ohranitev TET
Z oživitvijo gradbeništva do gospodarske rasti
Priložnost za poklicne voznike
Kaj bo z delavci Športnega centra Pohorje?
Človeka pred dobiček
Sindikat, poznaš svojega člana?
Nedoločenost bistvenega zmanjšanja plače?
Začasna nezmožnost za delo ni zakoniti razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi
»ProZDRAV« za varno in zdravo delo
Kako povečati moč sindikatov?
Slovenija omogoča trgovino z ljudmi
Nateg
Kakšna kolektivna pogodba je še sprejemljiva

Številka 35 – 16. oktober 2014
Preberite:






Programirana depresija
Pavle Vrhovec je generalni sekretar ZSSS
Vrniti se je treba h koreninam sindikalizma
Ne za odpuščanje in nižanje plač
Delavci v TET zahtevajo socialno varnost













V Aha Hoji niso več verjeli Lukančičevi
V ŠC Pohorje napovedali stavko
Ohranjanje pravic delavcev v procesih prodaje podjetja
Kritični glasovi proti trgovinskim sporazumom
Nekatere zanima le ozek interes
Po prevzemu niso nikogar odpustili
SGiT si želi socialni dialog v Savi Turizmu
Sindikat je za člane!
Sindikalni zaupniki opozarjajo
Prestrukturiranje?
Ne nasedajte trikom zavarovalnih agentov!

Številka 34 – 9. oktober 2014
Preberite:

















Nočne avanture
Premier trka na vest
Ob svetovnem dnevu dostojnega dela
Trgovina ne nosi (le) dobrega
Skoraj sto tisoč evrov glob
Vse več ruskih mikropodjetij
Kaj bo s skoraj 13 tisoč zaposlenimi
Kjer se kregata dva, tretji …
Za več razumevanja in solidarnosti
Čez dobrih trideset let bo vsak tretji delavec starejši od 50 let
Člani se zavedajo širše razsežnosti sindikata
V Heliosu dogovor do leta 2017
Bo lastovka zopet poletela?
Delodajalec obsojen zaradi neplačevanja prispevkov
Novih članov ni lahko pritegniti
Večinski volilni sistem je izrazito pristranski

Številka 33 – 2. oktober 2014
Preberite:










Generacije
Nezadostne spremembe zakona o gospodarskih družbah
Vsaka druga možnost bi bila slabša
Številni delavci so preobremenjeni
Furs nad nevarne voznike
Energetike še ne (pro)damo
Napad na sindikalista mestne občine Maribor
V EU se brezposelnost počasi zmanjšuje
Za preprečevanje nasilja in trpinčenja










Ženske dobijo v povprečju 89 evrov manjše plače
Z mladimi za mlade
Priprava na upokojitev je zelo pomembna
Polovica starejših na svetu brez pokojnin
Zaustaviti razpadanje javnega zdravstvenega sistema
Ko se nad kritike spravi Sintal
Zakaj sem sindikalist
Amnestija

Številka 32 – 25. september 2014
Ta številka Delavske enotnosti je tematska, v njej lahko preberete informacije o kolektivnih
pogodbah.

Številka 31 – 18. september 2014
Preberite:














Devet krogov cinizma
Pohvala jih ni razveselila
Kazenska ovadba SDE
Črn scenarij za Prevent Halog
Negotova usoda športnega centra Pohorje
Veliki brat gleda našo elektronsko pošto tudi v službi
Priznavanje znanja in izobrazbe
Prevzem iz tujine ni nujno slab
Otroci niso težavne stranke
Skupno do dobrih rešitev
Uspešno izvedli projekt AutoGlobal
Zaupanje je ključ
Pod pragom revščine 291 tisoč, socialno izključenih 410 tisoč ljudi

Številka 30 – 11. september 2014
Preberite:










Ko je malha prazna
Nova vlada za ljudi
Dolgotrajno brezposelnih je vse več
Veliko nesorazmerje moči
Vodilni poslali Nafto Petrochem v stečaj
Brezposelnost spet nižja
Zaposleni in lastniki naj bodo ponosni na Elan
Vinag v lasti tujcev
Delodajalec je dolžan delavca obvestiti o njegovih delovnih obveznostih







Vremenske ujme in GVO
Skupaj bodo nastopili
Kako začeti soupravljanje?
Osnove ekonomije za sindikaliste
Kolektivne pogodbe bo treba prenoviti

Številka 29 – 4. september 2014
V tokratni številki preberite:


















Oblastna govorica, govor oblasti
Nova določila zakona o izvršbi so škodljiva
Optimizem za delavce ni na mestu
Popraviti krivice!
Socialne pravice s septembrom nekoliko bolj velikodušne
Pridobitna dejavnost in prejemanje pokojnine
Ustaviti privatizacijo Aerodroma
Sta zatajili stroka in etika?!
Delavski pekel na velikem platnu
Iskanje ključa za rešitev TIB-a
Preventivni zdravstveni pregledi delavcev
Protestni shod pred SDH v Ljubljani?
Leto dni pogajanj za novo pogodbo
Heliosova zgodba še zdaleč ni končana
SDTS in TZS sta uspešno zaključila projekt »Učinkovit socialni dialog – Nova
KPDTS«
Konkurenca državnemu zboru
Kdor ne skače, ni…

Naslednja številka Delavske enotnosti izide 4. septembra 2014.

Številka 28 – 24. julij 2014
Ta številka je tematska, tokratna tema je zaposlovanje (2. del).

Številka 27 – 17. julij 2014
Preberite:







Potnega obraza
ZSSS ponuja sodelovanje
Bo za zaščito sindikalistke stavka?
Vložili predlog za stečaj
Kaj so zakuhali v Skuhni?
Zaposleni smo svoje že prispevali












Zaključuje se projekt« Posodobitev industrijskih odnosov skozi spodbujanje prenove
kolektivnih pogodb«
Nikoli lačen v službo
Želite pridobiti višjo formalno izobrazbo?
Družba in posamezniki potrebujemo ustrezne strategije
Pogajanja o KP že dve leti
V dejavnosti z nepremičninami pogajanja tečejo
preprečili so zmanjšanje delavskih pravic
V varovanju se SKVNS krepi
Uzde
Gradbeništvo v Pomurju stabilno

Številka 26 – 10. julij 2014
Preberite:





















Mlačno in drugačno
Slovenija naj pripravi strategijo varnosti in zdravja pri delu
Telekom napadajo kobilice
Helios ne potrebuje novih problemov
Ob prazniku rudarjev razpustili stavkovni odbor
O stavki bodo odločali prihodnji teden
Mlade zdravnice diskriminirane
Nagrajevanje prezentizma je škodljivo
Sporna aneks in sporazum
O letnem dopustu
Denarno nadomestilo za primer brezposelnosti – izpolnitev minimalnih pogojev za
starostno upokojitev – dodana doba
Z zdravjem ne gre trgovati
Bomo ljudje kaj dorekli?
Kaj je socialna kapica?
Zakaj je predlog socialne kapice nesprejemljiv?
Stavka vinogradnikov na Kapeli
Karlovec še vedno delavsko mesto
Zaključevanje kariere – od teorije k praksi
Neuspeh
Gre regres za dopust ali preživetje?

Številka 25 – 3. julij 2014
Preberite:





Ime česa je Slovenija?
Pravica do vode mora v ustavo
Agrokorjev prevzem je projekt izčrpavanja
Stranke bi manj obremenjevale delo, o večji obdavčitvi kapitala pa so močno narazen











Spremljanje in nadzor nad izvajanjem delovne zakonodaje
Prihodnost je solidarnost
Stupis skrbi za svoje člane v Boxmarku
Solidarni z odpuščenimi delavkami Aha Mure
Začela se bodo pogajanja o panožni KP
Projekt za pravičnejšo mobilnost
Kako zmanjšati tvegana ravnanja
»Trotli« ali geniji
ZSSS vabi upravo Heliosa

Številka 24 – 26. junij 2014
Ta številka je tematska. Preberete lahko prvi del informacij o zaposlovanju.

Številka 23 – 19. junij 2014
Preberete lahko:



















Pogodbe, pogajanja in druge potrebe
Slovenska afera Watergate?
Glas razuma
Vse v skladu s standardi?
Stavka prekinjena, Montaža gre v stečaj
Večina delavk Aha Mure gre v stečaj
Na ESS o Muri
Delodajalec mora poskrbeti, da nam ni prevroče
Odpoved pogodbe o zaposlitvi – pisni zagovor delavca
Kolektivne pogodbe imajo prihodnost
Priskledništvo zahteva sindikalno rekreacijo
Delavci kooperantov tudi v rudniku
Težo krize nosijo ljudje
Prepozno in prešibko
Sindikalistova sodna zmaga
Delavska hranilnica je najboljša
Utopija
Pričakovanja delegatov

Številka 22 – 12. junij 2014
Preberite:





Referendum je mrtev, naj živi referendum!
Enotno za novi statut ZSSS
Glede Mercatorjeve prodaje pričakujejo odgovore strank
V javnem sektorju uskladili vračanje plač













Delavcem Montaže je prekipelo
Kaj čaka delavce Marifarma?
SDTS pomagal k sklenitvi pogodbe v Petrolu
Sindikat in pogajanja
Ne želijo si kupca, ki bi jih kupil zaradi usposobljene in poceni delovne sile
Do zdravstvene reforme samo s konsenzom
Glosa v SNG Maribor ima novo vodstvo
Zdravstvena zavarovalnica ima novo strategijo
Tudi Avstrijci goljufajo, mar ne?
Projektno delo v sindikatih
Nespodobne razlike

Številka 21 – 5. junij 2014
Preberite:

















Kongres prenove?
V lendavski Montaži napovedali stavko
Za državljane se kriza ni končala
Zopet strel v prazno iz Bruslja
Delavke niso hotele publicitete
Zakon, ki nikomur nič ne jemlje, ampak daje
Tehtni pogovori
Zdaj je čas za izplačilo regresa za letni dopust!
Socialno zavarovanje delavcev v kmetijstvu
Pogajanja so prekinjena
Zagnati gradbeništvo
Vojna napoved sivi ekonomiji
Bo Klasje zopet zorelo?
Tekma in Delavčeva tožba sta najboljši sindikalni izpovedi
Dare Likar: Zahtevati odgovornost in znanje
Nesubvencioniranje vozovnic bi odneslo tudi delovna mesta

Številka 20 – 29. maja 2014
Ta številka je tematska. V njej lahko preberete vse o delovnem času.

Številka 19 – 22. maj 2014
Preberite:





Iz peskovnika
Poziv za zbiranje pomoči
Za drugačno Evropo!
Stroški dela manjši problem kot trgovanje z elektriko


















Zadnja priložnost za Aha Muro
V Marifarmu prejeli samo minimalne plače
V nekaj mesecih do rezultatov
Odškodnine bodo morali vrniti z obrestmi
Reševanje ŠC Pohorje
Tudi poštni delavci imajo meje
Veseli, da bo več dela
Oblast brani nepravično določbo v ZPIZ-2
Okvirni sporazum o nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – pojem »hujše kršitve«
Da ne bo še slabše gremo na volitve
Glosa sprejela poročilo o poslovanju
Nekoliko izboljšali pravila o napotitvah
Ni vsako neplačevanje prispevkov kaznivo dejanje
Možnosti dogovora niso velike
Kaj bo s subvencijami?

Številka 18 – 15. maj 2014
V tej številki lahko preberete:
















Volivci in izvoljen(c)i za novo pot
Aprila tri tisoč brezposelnih manj
Pripravljajo se na stavko
Pri Šešoku ne spoštujejo odločb inšpektorata
Umar vztraja pri nadaljevanju reform
Odločno nad nelojalno konkurenco
Ljudje se še zmeraj ne zavedajo, da smo v EU!
Plače na računu so več vredne
Plače v javnem sektorju realno padajo
Štorman v stečaju, delavci v negotovosti
Podpora mreženju sindikatov
Nič brez uporabnikov
Rehabilitacija človeka
Virant vabi, sindikati zadržani
Proti zmanjševanju plač in odpuščanju

Številka 17 – 8. maj 2014
Preberite:







Proletarci vseh dežel …
Vedno 1. maj!
Moramo se organizirati!
Zahteve ZSSS oblastnikom in delodajalcem
Pravicam se ne bomo odpovedali!
Nobena delavska pravica ni podarjena



















Še vemo, zakaj praznujemo 1. maj?
Sindikat je močan z ljudmi
»Močni smo, ko smo skupaj«
Tehnologija mora služiti ljudem
Stvari je treba vzeti v svoje roke
Obudili spomin na nedolžne žrtve
Srečanje ÖGB-ZSSS ob 10-letnici vstopa v EU
Meje so padle, neenakost je vse večja
Dovolj je varčevanja!
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti
Četrt stoletja pretvarjanja
Država naj zavaruje varnostnike
Negotovosti o prodaji državnih podjetij
Preobremenjenost še vedno osnovni problem
Ne novemu krčenju pravic
Sporočilo politikom in odločevalcem
Brez uporništva ni dobrih sindikatov

Številka 16 – 24. april 2014
Tokratna številka DE je tematska, v njej lahko preberete informacije o minimalni plači.

Številka 15 – 17. april 2014
Preberite:




















Varaj me nežno!
Vabljeni na prvomajska delavska srečanja
Odločitev ustavnega sodišča ni pravne narave
Malo razlogov za praznovanje
Zakon prestal drugo branje
Vsako delo ne šteje enako
Zakotništvo naj ne cveti!
Prodaja dirigiranja iz Bruslja
(Ne)vidno izkoriščanje raznašalcev
Dodatek na delovno dobo v času bolniške odsotnosti ali dopusta
Delodajalska stran vztraja pri zmanjšanju pravic
Kljub novim strojem dodatno zaposlujejo
Delavci Kristala TG zahtevajo plače
Obstaja tudi pomemben neumetniški del članstva
Nekdanja sindikalna člana v kazenskem postopku
Podružnica SPGS v Mariboru se je izkazala
Vsakemu svoje
Ljudje in planet na prvo mesto!
Za enako obravnavo delavcev

Številka 14 – 10. april 2014
Preberite:


















Ekonomsko nasilje boli
Marca manj brezposelnih
Varčevanje nadomestiti z investicijami v nova delovna mesta
Nacionalni reformni program dokaj v zraku
Finančna vzdržnost zdravstvenega sistema
Ponovni poziv SDPS vladi
Z vrednotnicami nad delo na črno
V Nafti Petrochem napovedali stavko
Okvirni sporazum o stresu v zvezi z delom
Obvladajmo stres
Varčevanje ne deluje, potrebna je nova pot
Delavce poslali na čakanje
proti odpuščanju v inštitutu ERICo
Raznašalci še zdaleč niso rekli zadnje
O privatizaciji in domnevni gospodarski rasti
Vse več prožnosti
Problemi kličejo k dialogu

Številka 13 – 3. april 2014
Preberete lahko:





















Dobro blago se samo hvali?
Mladi nočejo biti izgubljena generacija
Polzeli odobrena pomoč
Vse je treba ven nest!
Študentje na ulici
Proti uničenju referenduma
Ministrica zadovoljna s prvim letom dela
Brezposelnost že 14,2-odstotna
Če bi se to šli pred desetimi, dvajsetimi leti …
Slovensko sodstvo spada med manj odvisne
Veriženje podjetij je velik problem
Pravica do zagovora – minimalni rok za zagovor
Tuji delodajalci bolj spoštujejo delavske pravice
Skei Štajerske redno opozarja na kršitve
Stavko so začasno zamrznili
Pismonoša, ki zdrži kočevsko zimo, zdrži vse
Ohraniti pravice iz kolektivnih pogodb
Novim izzivom naproti
Delavci predlagali stečaj
Delavci skupaj za novo pot v Evropo

Številka 12 – 27. marec 2014
Tokrat lahko preberete:





















Moja dežela, moj problem
Socialni sporazum do 11. aprila
Bo vlada še popustila?
O ureditvi zdravstva odločamo ljudje
»ZZZS je lani dobro posloval«?
Pametni dobičkonosnih podjetij ne prodajajo
Kako dobiti nazaj denar iz davčnih oaz?
Sporočilo za člane Sindikata delavcev trgovine
Delodajalci so nezaupljivi
SDTS kot edini reprezentativni sindikat v dejavnosti trgovine podpisal novo
kolektivno pogodbo
Kaj nam ponuja aktivna politika zaposlovanja?
Oblikovano slovensko ogrodje kvalifikacij
Energetike ne prodamo
Kolektivna pogodba mora obvezovati vse delodajalce
Za hitrejši razvoj avtomobilske industrije
V Cimosu zmerno optimistični
Kako zmanjšati porast bolniških odsotnosti?
V Sloveniji vse več dela na črno
Darvinistični kamp
Stavka Štormanovih delavcev

Številka 11 – 20. marec 2014
Tokratna številka DE je tematska, v njej lahko preberete informacije o poklicnem
upokojevanju.

Številka 10 – 13. marec 2014
Preberete lahko:













Srečno, knapi!
Za ohranitev javnega zdravstva
Rudarji vztrajni za pravice
Neenakost pri plačah kljub zakonski prepovedi
Proti ukinitvi Lipice Turizma z vsemi sredstvi
Raje brez kolektivne pogodbe kot brez usklajevanja plač
Brez socialnega dialoga ne bo šlo
Ocena tveganja ja ocena, kako varno in zdravo je naše delovno mesto
V boju moramo biti skupaj
Boja za pravice ni nikoli konec
Srečen borbeni praznik, 8 marec!
Prva je skrb za potnike







Vsebine evropskega okvirnega sporazuma o vključujočih trgih dela in okvira ukrepov
za vseživljenjski razvoj kompetenc in kvalifikacij
Sindikat bo povrnil stroške vzorčnih primerov
Nasilje
Letos več mladih brezposelnih
EKS razočaran nad dogovorom

Številka 9 – 6. marec 2014
Preberete lahko:





















Nič ni samoumevno
Pogajanja o socialnem sporazumu so stekla
Dobra novica, a še ne konec recesije
Vrniti denar iz davčnih oaz
Ekonomsko-socialni svet polemično o izvršbah
Ključen bo nadzor
Proti delu in zaposlovanju na črno
Odvzem premoženja nezakonitega izvora
Dobra osnova za podjetniške pogodbe
Se čas socialnega miru izteka?
Se bodo zasavski knapi zaprli v jamo?
Potreben je zagon turizma za vse
Ženske nismo polovičarske
Ključ do prave enakosti med spoloma
Položaj mladih žensk na trgu dela
Kako zmanjšati preobremenjenost delavcev?
Boj za … ?
Delavci bodo težko vzdržali do stečaja
Kruta realnost
Zakon o izvedbi fiskalnega pravila

Številka 8 – 27. februar 2014
V tej številki lahko preberete:











Kakovost pred ali za količino?
Igranje z ljudmi
Za obuditev gradbenega sektorja
Geodeti ne morejo odpraviti vseh napak
Do leta 2020 ni potrebe po novi pokojninski reformi
Iz strategije v operativo
Evropski politiki ne smejo mimo volje državljanov
Evropska komisija zaradi zamude okrcala Slovenijo
Pismo podpore hrvaškim sindikatom
Ko je odpoved uspešna









Plače v živilski industriji so prenizke
Ali dojamemo, da smo skupaj močnejši?
Napoved stavke v Pinusu?
Dogovor z raznašalci
Delo na daljavo ter okviri ukrepov za enakost spolov in za zaposlovanje mladih
Promocija zdravja v elektro-kovinski industriji
Neprijetna resnica?

Številka 7 – 20. februar 2014
V tej številki lahko preberete:















Bravo, Tina!
EU pritiska na minimalno plačo?
Jih zanima le strošek dela?
Okvirni sporazum o delu na daljavo
Javno in zasebno ločiti s »Kitajskim zidom«
Nepotrebno oživljanje preživelih idej
Kolektivne pogodbe dajejo delavcem več kot zakon
Napredovanje javnih uslužbencem
Inflacija in rast plač
Da se »šekokomanija« ne bi širila
Sindikat je dežurni krivec za vse
Tudi delavci dobijo del dobička
Revščina zaposlenih
Doktrina šoka

Številka 6 – 13. februar 2014
Preberete lahko:

















Kako visoko, hitro in močno?
Ravnanje Bruslja je treba obrniti za 180 stopinj
Premostitveno zavarovanje v zakonodajnem postopku
Zdravje naj ne bo privilegij bogatih
Preureditev študentskega dela v javni upravi
Slovenska posebnost: neplačano pripravništvo
Naj iščem delo ali naj grem v tujino?
Dohodnina in uveljavljanje višjih splošnih olajšav (2013 in 2014)
Višina odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas
Bančni izpisek ni dovolj za odmero pokojninske osnove
Tanka rezina kruha
Prvo srečanje zaposlenih na področju varstva narave
Glosa o Delavski enotnosti
Močnejši, če sodelujejo
Država izčrpava Pošto Slovenije
Skei se krepi tudi z e-učenjem





Kdor seje bedo, zanje bes
Očuvajmo samostojnost!
Pri poklicnem zavarovanju vlada daleč od sindikatov

Številka 5 – 6. februar 2014
V tej številki lahko preberete:



















Meje mojega sveta
Socialni sporazum na slepem tiru?
Predlog kolektivne pogodbe poslan delodajalcem
Volkovi in plenilci iz sveta kapitala
»Kretenizem brez primere«
Od Polzele dvignili roke?
Konec stopicanja na mestu
Pomoč v besedi in sliki
Gasilci so se ponovno izkazali
Zahvala SDE
Delavci Darsa na robu zmogljivosti
Pozimi gre z avtobusom hitreje
Odstop terjatev iz delovnega razmerja
Panožne kolektivne pogodbe pod drobnogledom
Lahko smo srečni, da smo imeli Franceta
Slaba banka čisti tajkunske umazanije
Za boj proti korupciji ni politične volje
Aktivna politika medijskega zavajanja

Številka 4 – 30. januar 2014
Preberite:
















Glej, kdo se spet oglaša!
Začetek pogajanj ni bil obetaven
Pobuda državnega sveta
Evropske volitve so zelo pomembne
Vojaki v vedno večji stiski
Ima prednost jamstveni sklad ali odpuščeni delavci?
Podlage za spremembe bodo pripravili skupaj
Prost pretok delavcev
Opozorila računovodjem sindikalnih organizacij
Usposabljanje za potrebe gospodarstva
Sodelovanje socialnih partnerjev pri zaposlovanju
Sindikalne izkušnje s trojko
Irska zgodba o uspehu. Čigavem?
Klic k odgovornosti
Neupravičeni strahovi

Številka 3 – 23. januar 2014
V tej številki lahko preberete:













Roka tako, roka tako…
Napeto tipanje
Minimalna plača višja vsaj za 5,5 evrov
Mladi zahtevamo več
Državljanska pobuda za UTD ni bila uspešna
Shod soočenja
V Tehniku delili odpovedi
Pomagajo članom in podružnicam
Probleme so rešili s socialnim dialogom
Uspešno delo ene največjih podružnic SDPZ
Enakopravnost spolov se obrestuje!
Brezposelnost zahteva spremembo smeri

Številka 2 – 16. januar 2014
Preberete lahko:
















Pošast odpuščanja
Za boljše življenje!
Problem so plače delavcev
Sporazum omogoča izkoriščanje migrantov
Zpiz se odpira zavarovancem
Obljub spet niso izpolnili
Dve plati ene zgodbe
Ali gre »le« za oškodovanje delavcev?
MTT Tekstil v stečaju
Opozorila računovodjem sindikalnih organizacij
V SKVNS so na pravi poti
Poskrbeli bodo za kolektivno zavarovanje delavcev
Obvezna izkušnja za vsakogar, ne le za sindikalista
Tehnik v stečaju
Odgovornost

Številka 1 – 9. januar 2014
V prvi številki tega leta lahko preberete:





Bogati še bogatejši
Mila zima ogroža socialni dialog
Sindikati so za politiko moteči
Za ljudi boljši izhod iz krize










Poslednji apel iz Heliosa
Spremembe obveznosti delodajalcev
Višji prispevki na avtorsko podjemno delo
Posebno varstvo pred odpovedjo – doječe delavke
Plačilne liste je potrebno hraniti
Avtoprevozništvo razjeda nedoločena cena dela
Pomurski gradbinci širijo krila
ZSSS poziva slovensko gospodarstvo: dokažite, da razmišljate strateško in ne zgolj
stroškovno!

