Številka 43 – 17. december 2015
Preberite:














Naprej v novo
Dobro sodelovanje s poslanci se nadaljuje
Še ena zima nezadovoljenosti?
Enkrat je temu treba narediti konec
Trimo prodan
Gradbinci dobili novo KP
Odpoved plačilu za nadurno delo v pogodbi o zaposlitvi
Število članov se povečuje
Najboljša promocija je dober zgled
Več pravic in enakosti – lažje soočenje s krizo
Opozorila računovodjem sindikalnih organizacij – 1. del
Kako iz družbenega kolapsa?
»Ministru Mramorju želim, da dobi dušo in srce«

Številka 42 – 10. december 2015
Preberite:
















Sanjske službe
Enostransko nasprotovanje ni dobro za nikogar
Delavce Adrie Airways Tehnike potegnili v farso
Odgovorni naj plačajo sami
Inštalater Igem v stečaju
Pogajanja so na mrtvi točki
Zahtevajo dvig plač v komunali za tri odstotke
Kje so meje popuščanja?
Za izboljšanje varnosti in zdravja
Novoletno srečanje zaupnikov iz Podravja in Koroške
Ustavite diskriminacijo beguncev na nacionalni osnovi
Glosina devetka je Anita Virag
Brezposelnost spet nekoliko nižja
Moramo se povezovati
Slabe prakse puščajo nepopravljive posledice

Številka 41 – 3. december 2015
Ta številka Delavske enotnosti je tematska in preberete lahko prvi del informacij na temo
upokojevanja.

Številka 40 – 26. november 2015

Preberite:















Interes Slovenije
Velik uspeh ZSSS – nova definicija minimalne plače
Kaj je za ustavno sodišče razumen rok
Glosa gostila srečanje EuroFIA
Odpoved sindikalistu je bila nezakonita
V Lendavi bodo ohranili 60 delovnih mest
O novodobnem suženjstvu
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga pred upokojitvijo
Žvižgaštvo na delu
Na delovanje sindikata lahko vplivamo le kot člani
Sindikati združeni v boju proti nasilju nad ženskami
Dnevu slovenske hrane ob rob
Seminar za novoizvoljene sindikalne zaupnike
Na referendum ZA spremembo

Številka 39 – 19. november 2015
Preberite:













Resnični svet
Vlada s predlogom nagrajevanja brcnila mimo
Bo sindikat KŽI, če bo treba, organiziral stavko?
Nekateri jubilejne nagrade izplačujejo nezakonito
SDPZ praznoval jubilej
Kako naprej – štirje scenariji
Proti pogoltnemu kapitalu
Stupis nasprotuje razrešitvi stečajnega upravitelja Aha Mure
Delovno mesto lahko prispeva k našemu zdravju
Skupaj do boljšega zdravja
Dan DD (Delo – Družina) 2015 – Dan, ko gremo pravočasno IZ službe
Objavljene so evropske smernice, čakamo na slovenski pravopis

Številka 38 – 12. november 2015
Preberite:









Izza številk
Za izplačilo dela uspešnosti
Velika večina sindikatov podpisala dogovor
Poklicni gasilci ogorčeni na direktorji!
Poslanci enotno zavračajo upokojensko pobudo
Težave mladih pospravljene pod preprogo
Brezposelnost višja za 2,6 odstotka
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga večjemu številu delavcev









Sindikat je močan, ko je enoten in strokoven
Članski sestanek v Vrtcu Ptuj
V Puconce se vračajo delovna mesta
Delovna mesta v Swatycometu so varna
Delo v skupinah se je obrestovalo
Aktualna orodja za uspešno sindikalno delo
Delo preko rednega delovnega časa postaja normalno

Številka 37 – 5. november 2015
Preberite:
















Na preizkušnji
Poslanci enotno za
Tudi v državnem svetu za polno verižno in solidarno odgovornost
Sodna praksa bo dobrodošla
Zakon ni izpolnil pričakovanj
O koncesninah in Lipici
Soupravljanje – prvi pogoj uspešnega razvoja
Plače so naloga, ki jih še čaka
Nazaj k večji enakopravnosti
Cimos je na dobri poti
Z investicijo do novih delovnih mest
Obisk pri hrvaških kovinarjih
Plače in vse drugo prejemajo redno
Zadovoljni, ker smo višje na lestvici?
Sindikat pridobil pri ugledu

Številka 36 – 29. oktober 2015
Ta številka Delavske enotnosti je tematska. V njej lahko preberete informacije o akcijski moči
sindikata.

Številka 35 – 22. oktober 2015
Preberite:









Nimam časa
EKS za socialno partnerstvo evroobmočja
Naj digitalna doba koristi delavcem in podjetjem
Državni svet nima mnenja
Izboljšati odnos do ESS
Se pokojnina in plača izključujeta?
Vlada se sindikatom še ni dovolj približala
SZSSS bo čakal le do konca leta













Nerazumljivo odpravljanje dobrega dela
Varnostniki izgubljajo potrpljenje
V novem pohištvenem centru bo 200 zaposlenih
Izplačilo razlike do polnega regresa delavcem pripada
Kako zapreti nedelujoče sindikalne podružnice
Od varnih in zdravih mest imamo korist vsi
Duševno zdravje jemati resneje
Več usklajevanja koristi vsem
Vrzeli ne pridejo od nikoder
Čaka gradbeništvo nova kriza?
Podatki o revščini šokantni

Številka 34 – 15. oktober 2015
Preberite:


















Bika za roge
EESO vodi sindikalist
Vlada obšla socialne partnerje
Poklicne pokojnine bodo urejene bistveno boljše
Bo popustila vlada ali sindikati ali …?
Premik za medicinske sestre
Prepoved na področju kulture ni sprejemljiva
MDDSZ se hvali, mladi opozarjajo
Priložnost za vzpostavitev reda v dejavnosti
Prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine zaradi prejemanja socialnovarstvenih
prejemkov
Najmanj stresen poklic je recimo frizerka
Premier Cerar naj končno odloči o usodi Lipice Turizma
Peko ima novo vodstvo
Zakaj manjka četrtina piškota?
Boljše varstvo delavca
Vsi vse vedo
Septembra ta 2,9 odstotka manj brezposelnih

Številka 33 – 8. oktober 2015
Preberite:








Kdo se boji Virginie Wolf?
Dolgotrajno oskrbo je nujno urediti
Razlike v plačah po spolu: mit ali resnica?
Dobre prakse odpravljanja razlik med plačilom žensk in moških
Pokojninski razkorak z vidika (ne)enakosti spolov
Pokojninski razkorak v številkah
Zakaj je pokojninska neenakost med moškimi in ženskami v Sloveniji tako velika?








Ukinitev državnih pokojnin in premestitev varstvenega dodatka med
socialnovarstvene prejemke – omejevanje ekonomske neodvisnosti starejših žensk
Tveganje revščine v starosti
Za dolgotrajno brezposelne moramo narediti več
Bodo Murini delavci zopet na suhem?
Ustanovitev podružnice SDPZ se jim obrestuje
Novo vodstvo in nove smernice

Številka 32 – 1. oktober 2015
Preberite:














Ker lahko
Zapirajo Info točko
Dobili smo podporo vseh poslancev
Poslanci za spremembo minimalne plače
Poskus odprave večjih pravic članov ni uspel
Kako urediti status voznikov shuttle prevozov?
Nov režim za delo tujcev
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi kršitve bolniškega staleža – odhod iz
kraja bivanja
Prvo leto Fursovega nadzora nad delom in zaposlovanjem na črno
Ko Furs pomaga človeku v stiski
Seznanili bodo vodstva inšpektorata za delo
Moč sindikatov
Delodajalcev z negativnimi referencami vse več

Številka 31 – 24. september 2015
Preberite:















(Ne)varne poti
Delodajalci prekinili socialni dialog
Vlada zaostrila varčevanje v javnem sektorju
Gasilcem kradejo od ust
SDPZ Ima več novih članov in podružnic
Večja obremenitev – več bolniških
Največji kamen spotike je dodatek za delovno dobo
Člani si zaslužijo več
Višji davek na dodano vrednost, manjša potrošnja
Novi lastnik je prinesel upanje
Začetek priprav na 7. kongres
Ofenziva proti ekonomsko socialnim pravicam
Zaigrano delo – ključ do dostojnega dela
Veliko možnosti za usposabljanje



Veliko ceneje za državo, veliko dražje za mlade

Številka 30 – 17. september 2015
Preberite:















Bitka, a ne (še) vojna
Uskladite azilno politiko in pokažite sočutje
Podpisi prepričali koalicijo
Prvi znanilci protestne jeseni?
Pred radikalizacijo sindikalnega boja?
Kukali bi v naše bolniške kartoteke
MDDSZ ob prvi obletnici
Socialno izključena petina prebivalstva
Zakonska opredelitev invalidnosti
Med največjimi žrtvami krize so delavci v gradbeništvu
Uresničevanje kolektivne pogodbe ima že tradicijo
Sindikat ne bi smel biti orodje vodstva
Srcu prijazni
Pretirano varčevanje

Številka 29 – 10. september 2015
Preberite:

















Sit lačnemu
Na potezi so poslanci
Ne sme nas biti strah, še manj pa sram!
Sindikat je povezan z ljudmi
Vlada strahopetno molči
Ni glavni problem v zakonodaji
Zmagala je volja za iskanje kompromisnih rešitev
»Ko bom velik, bom sindikalist«
Pomen teže kršitev pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi
Ničnost pogodbe o zaposlitvi
Tudi v tekstilni industriji se da uspešno poslovati
Zopet konflikt na Mestni občini Maribor
EU in svet
Uradna brezposelnost spet nižja
Priložnost dela zlo
Razumeti in sprejeti

Številka 28 – 3. september 2015
Preberite:














Še dobro, da imamo sindikate
Zbiramo podpise za odpravo krivic
Skupna akcija sindikatov
Ne gre za povišanje minimalne plače
Kdo si vedno znova želi pokojninsko reformo?
Nočno delo škodi zdravju. Poskrbimo, da bo plačano!
Pogajanja v javnem sektorju ne obetajo nič dobrega
Pred Polzelo še večji korak
Nova skupina SDPZ v Intereuropi
Pripravljajo predlog podjetniške kolektivne pogodbe
Sindikat ni opozicija, temveč partner
Ni stabilne rasti brez ustreznih plač in pokojnin

Številka 27 – 23. julij 2015
Ta številka Delavske enotnosti je tematska, v njej lahko preberete informacije o
soupravljanju.

Številka 26 – 16. julij 2015
Preberite:












Izza predsednika
Naša skrb za zdravje
Omejili možnosti veriženja podjetij
Glosa podpira izboljšave
Za solidarnost gre!
Kaj lahko jaz prispevam k spremembi minimalne plače?
Primanjkuje nam korporacijske kulture
Prizadevanja Stupisa v Boxmarku se obrestujejo
Proti nizkim plačam za sezonske delavce
Podružnica Glose v Narodnem muzeju Slovenije
Raje kot slab stroj zamenjajo delavca

Številka 25 – 9. julij 2015
Preberite:








Pogajanja, ki to niso
Uspelo nam je: dvig varovanega zneska na računih
Bitka kapitala proti ljudem
Izboljšave javnega naročanja združila partnerje
Prvi september je blizu!
Plačilo nadur
Izboljšati plačevanje prispevkov








Vključevanje mladih v sindikalne strukture
Gostinci se bodo uprli!?
Razlike v cenah skoraj trikratne
Največ težav imajo vodilni in prekerni delavci
Proslavili 25-letnico dela
»Smo na križišču v zgodovini EU«

Številka 24 – 2. julij 2015
Preberete lahko:
















»Treba« bo …
Napad na socialno državo še v drugo
Davčno darilo bogatim
Veliko neznank v javnem sektorju
Komu je v prid izčrpavanje slovenske energetike?
Sindikalna solidarnost je bistvena
Le v Sloveniji so dodatki v minimalni plači
Kako lahko sindikati prispevajo k enakosti spolov?
Naredimo konec slamnatim podjetjem
Zakaj predlagamo spremembe zakona o minimalni plači?
Devet let bi bilo škoda zavreči
Predsednik podružnice na udaru vodstva podjetja
Bo pritisk javnosti vendarle ustavil razprodajo?
Naivnost in razočaranje
Delavci Lipice ostali brez zagotovil

Številka 23 – 18. junij 2015
Ta številka Delavske enotnosti je tematska. V njej lahko preberete informacije o
kazenskopravni zaščiti delavcev.

Številka 22 – 11. junij 2015
Tokrat lahko preberete:










Plačaj, da boš delal
Zakon o prevzemih bo moral delavce bolj ščititi
Lotiti se je treba vzrokov revščine, ne le posledic
Napovednik kaže lepše dni
Premalo plačno sezonsko delo v kmetijstvu
Jim za ohranjanje narave ni mar?
Ne na škodo delavcev
Če nas vročina ogroža lahko odklonimo delo
Za pravo ceno dela










Gostinci čvrsto skupaj
Cimos Tam Ai bo odpuščal
Vinogradništvo Kapela v stečaju
TTIP je treba zelo izboljšati
EU mora pomagati, ne pa povzročati dodatnih bolečin
Goljufanje
Razprodaja ne koristi delavcem
Kaj se dogaja v Dinosu?

Številka 21 – 4. junij 2015
V tej številki lahko preberete:


















Naj jedo potico
Je bila ta stavka le začetek?
Kmalu protest proti privatizaciji
Samo da ne lažejo in ne kradejo
Premalo obvezne in preozke socialne klavzule
Spremembe ZPIZ-2 o poklicnem upokojevanju
Nadzor je bistven
Prekariat bije boj za novo človečnost
Prožnost je dopustna če do neke mere
Nove ustavne presoje
Primerno delovno mesto in delovne sobote za invalida
Sprememba delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas
Reorganizacija v mariborskem Nigradu
Zapleten plačni sistem
Ministrstvo vendarle odgovorilo, Smole pa nič
Sindikati in svobodnjaki
A je težko razumeti?

Številka 20 – 28. maj 2015
Ta številka je tematska in v njej lahko preberete veliko informacij o plačah in dodatkih h
plačam.

Številka 19 – 21. maj 2015
Tokrat lahko preberete:






Ob čereh krize
Skupaj za pravično definicijo minimalne plače!
Pometejo naj pred svojim pragom!
Namesto prodajne potrebuješ upravljavsko strategijo
Tožbe, če ne bo regres višji












Pogajanja se vlečejo kot zgodba o jari kači
Povezave so jasne!
Bruseljska priporočila Sloveniji
Izvršba na minimalno plačo ne bo več mogoča
Razmere vse bolj skrajne
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi zlorabe bolniškega staleža
Pozna pravica ni pravica
Stečaj Javorjevih Laminiranih programov?
Vodstvo in lastniki sindikat ignorirajo
Kakšne naloge čakajo sindikate?

Številka 18 – 14. maj 2015
Preberite:














Dan zmage in dnevi boja
Množična podpora
Naprej v prekarno prihodnost?
V varstvu narave so jezni
Varnostniki izgubljajo potrpljenje
Dejavnost dolgotrajne oskrbe mora biti javna
Dohodnina in uveljavljanje višjih splošnih olajšav v letu 2015
Diskriminacija delavca zaradi starševstva
Delavci Klasja na zavodu
Čaj in upanje
Nekateri že obvladujejo stres
Kaj imajo moški s tem? In kaj vsi od tega?
Za združevanja sindikatov ni velikih ovir

Številka 17 – 7. maj 2015
Preberite:













Dobre novice
Gre za popravo krivic
Obetamo si lahko delno podaljševanje Zujfa
Človeško življenje mora biti vredno več kot kapital!
Tudi Žito so prodali tujcem
Preprečite humanitarno krizo
Stopili so korak dlje
Kapital mora prispevati k skupnemu dobru
Bo posluha dovolj?
Še o letnem dopustu
Skupaj smo močni – s prvomajskih prireditev
Pred nami sta veliki nalogi

Številka 16 – 23. april 2015
Tokratna številka Delavske enotnosti je tematska in v njej lahko najdete informacije o
promociji zdravja.

Številka 15 – 16. april 2015
V tej številki lahko preberete:

















Dobri posli?
Le izmenjava mnenj
Delovna razmerja v športu naj kmalu zaživela
Kaj pa pravice uslužbencev zaporskega sistema?
Nasilni prevoznik ovaden
Tožilci opustili, delavci prevzeli pregon
Strategija upravljanja bo kmalu sprejeta
Dimnikarstvo naj ostane javna služba
Vzorna pogodba o sodelovanju
Novih članov ni lahko pridobiti
Kako Zpiz nadzira
Bančna obravnava izvršb socialno ogroženih
Uspešna razvoja in poslovna zgodba
Ne le spomin
Dolgotrajna oskrba
Odmrznjen regres

Številka 14 – 9. april 2015
Tokrat lahko preberete:














Tovarištvo
Bo prodajalec res lahko vsak?
Člani, vrednote, ideali in izkušnje kot sredstvo boja za prihodnost
»V tistih časih so nas problemi združevali«
Z zakonom o dolgotrajni oskrbi ne smemo več zamujati
Zmožnost za delo v skrajšanem delovnem času štiri ure dnevno ni nujno enaka
zmožnostjo dela za polovičen delovni čas
Poziv glede prodaje Adrie Airways Tehnike
Konferenca ZSSS o preoblikovanju območnih organizacij
Srečanje IndustriAlla v Ljubljani
Svetovanje delavcem migrantom
Vsi delavci Pohorske vzpenjače v SDPZ
Pred Boxmarkom so pridobivali nove člane
Tolažba

Številka 13 – 2. april 2015
V tokratni številki lahko preberete:



















Prijatelji kapitala
Cena dela daleč pod povprečjem EU
Do sprejetja strategije ustaviti prodajo državnih deležev!
Znana so stališča ZSSS o spremembi ZPIZ-2
Aneks za elektroindustrijo podpisan
V pivškem Javorju spontano stavkali
Percepcija sindikatov je pozitivna
Vodenje ima velik vpliv na organizacijsko klimo
Tudi v tekstilu se da uspešno poslovati
Dimnikarji so predolgo spali
Pričakujejo ukrepanje
Odbor za telekomunikacije o aktualnem dogajanju
Delavska hranilnica kot članska ugodnost
Prenova čezmejnega sindikalnega sodelovanja
Kriza tudi v Avstriji?
»Ko prodaš podjetje, prodaš tudi njegovo zgodbo.«
Pravo in prav
Ekonomistični koncept minimalne plače ni vzdržen

Številka 12 – 26. marec 2015
Ta številka Delavske enotnosti je tematska in v njej lahko preberete informacije o letnem
dopustu.

Številka 11 – 19. marec 2015
Preberite:














Priskledništvo škodi delavskemu boju
Vlada želi nadaljevati po poti varčevanja
Za davčno pravičnost
Odpravite sedemletni zastoj!
Skupna delovna doba
SDPZ za »vmesno« kolektivno pogodbo
Glede na razmere so sindikati v gradbeništvu uspešni
Nova podružnica SDPZ
Glosa ima nove člane v British Councilu
Pravice ne padajo z neba
Elektrokovina PN drugič v prisilni poravnavi
Škodljivi motilci hormonov
Švicarji iz Butal



Politične igrice na hrbtih gasilcev niso uspele

Številka 10 – 12. marec 2015
V tej številki preberite:



















Takšen je pač sistem!
Supervizor (spet) odprt Pandorino skrinjico?
Živilci in kmetijci zopet za pogajalsko mizo
Zakon o pripravništvih na hladnem?
Umar optimističen
Za ohranitev realne vrednosti pokojnin
Z novimi normativi proti preobremenjenosti
Uspešna mediacija ministrstva
V pol leta dva milijona evrov glob
Sodna obravnava je uspeh
Normativni okvir sindikalnega delovanja
Osmi marec ne spada na smetišče zgodovine
Pravice žensk so nedeljive
Enakost spolov ni le ženska problematika
Pobuda za muzej tekstilne industrije
Socialni dialog potrebuje nov začetek!
Stavka za višje plače
Delo v tujini – Evropska unija

Številka 9 – 5. marec 2015
Preberite:

















Kdo je blond?
Složni glede novele zakona
Svet ZPIZ-a za izredno uskladitev pokojnin, kaj pa vlada?
Prednost pri poplačilu naj imajo delavci
Slabe izkušnje pri stečajih
Razčistili meglo upokojevanja
Odnos do lesarstva je neresen
Sindikat ji je pravico pomagal najti na sodišču
Ženske so drugi spol
»Ne bom se pustila«
Enakopravnost med spoloma je pametna izbira
Polovica prebivalstva je izključena
Očetje (še) v manjšini
Vesna Vuk Godina: Zablode postsocializma
Pravičen prehod za delavce je nujen!
Je evropska komisija preveč optimistična?

Številka 8 – 26. februar 2015
Ta številka Delavske enotnosti je tematska. V njej lahko preberete informacije o sindikalnih
zaupnikih.

Številka 7 – 19. februar 2015
Tokrat lahko preberete:















Dober, boljši, najboljši
Neto smo v decembru dobili v povprečju 1.021,37 evra
Kaj imajo mladi od jamstva za mlade?
Ustavno sodišče razveljavilo odmevno sodbo
Nedopusten odnos do upokojencev
Če je »prostovoljno« je že dobro, mar ne?
»inovativnost« nekaterih delodajalcev je neizmerna
Rebalans proračuna na tapeti
Nujna investicija v prihodnost
Bodo poslej odločali zakonito?
Medicina dela, spremenjena delazmožnost in invalidnost
Napoteni delavci – pravice, informacije, postopki
Nerazumevanje konflikta?
Roke stran od pravice do stavke!

Številka 6 – 12. februar 2015
Preberite:















Koga motijo davčne blagajne?
Zdravstvena blagajna ima presežek!
Znižanja minimalne plače ZSSS ne bo dovolila
Krhek sporazum za krhke čase
Delodajalci in sindikati spet na nasprotnih bregovih
Držati moramo skupaj
»Odprite oči. Tukaj smo. In ne, ne bomo tiho!«
Prešerno z Gloso
Kriterij za določitev presežnih delavcev – diskriminacija
Dela je vedno veliko
Vozniki morajo biti poklicno zavarovani
Varnostniki izgubljajo potrpljenje
Nezaupanje
Aktivno državljanstvo

Številka 5 – 5. februar 2015

V tej številki lahko preberete:
















Kako diši vrtnica?
Spet pozabili na delavski vidik?
Proti fiskalnemu pravilu
Socialni sporazum bo ZSSS podpisala
Za izredno uskladitev pokojnin!
Za neizobražene trgovce
Delavci Cinkarne imajo pravico braniti svojo tovarno
Nadaljujejo dobro zastavljeno delo
Mednarodni poziv v prazno?
Trpinčenje na delovnem mestu kot razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi
Akcijsko so se okrepili
Kolektivne pogodbe so pravice delavcev v prihodnosti
Informacije o pokojnini za 58-letnike
Projekt DEMINE za poglobitev soupravljanja
S faksa takoj…

Številka 4 – 29. januar 2015
Ta številka Delavske enotnosti je tematska in v njej lahko preberete tretji del informacij o
varnosti in zdravju pri delu, tokrat na temo obremenitev na delovnem mestu.

Številka 3 – 22. januar 2015
Preberete lahko:

















Niti slučajno?
Socialni sporazum pod streho, nerazumevanja ostajajo
Minimalna plača – je plača za opravljeno delo in ne socialni korektiv
Za razumno korekcijo minimalne plače
KP za kovinsko industrijo pokriva 50 000 delavcev
Kdaj bodo poklicni gasilci dobili celotno kolektivno pogodbo?
Korektno delo institucij bi pomagalo
Učitelji ne morejo delati zastonj
Vladajoči so peticijo sprejeli
Figa v žepu za TET-ove delavce
Veliko upnikov, malo upanja?
Priznane delavske terjatve
Kako do novih članov?
Za pogajanja z argumenti
Ikari
Ali res primanjkuje domačih voznikov?

Projekt DE

Številka 2 – 15. januar 2015
Preberete lahko:




In potem?
Skupaj čez ovire do ovire do rešitve
Za izredno uskladitev pokojnin











Slovenija - izvoznica delavstva?
Trd in nevaren kruh
Prisilna poravnava za Tovarno nogavic Polzela uspela
Opozorila računovodjem sindikalnih organizacij
So argumenti dovolj?
Ministrstvo o skladu še ne more govoriti
Za okrepitev čezmejnega sodelovanja
Svoboda naj bo močnejša od barbarstva
Ljudje smo sredstvo

Številka 1 – 8. januar 2015
V prvi številki tega leta lahko preberete:
















V novo po starem?
S seje predsedstva ZSSS
Naj bo 2015 čas boljšega standarda
Intenzivna pogajanja o socialnem sporazumu
Migranti si zaslužijo posebno skrb
Na jamstvenem skladu hude lumparije?
Premostitveni kredit?
Osebno dopolnilno delo po novem
Čarobna palčka dualnega sistema?
Kolektivni odpusti zaradi začetka stečajnega postopka – obveznosti stečajnega
upravitelja
Cvetka Gliha je dobila nov mandat
Korak v pravi smeri
»Delala sem po svoji vesti in kot je bilo prav za druge«
Miselna prenova?
V pokoj štiri mesece starejši

