Kazalo
- Aktivnosti za povišanje plač pri delodajalcih po končanih pogajanjih
za 3 KPD
- Navodila za vodenje aktivnosti v primeru predlaganega znižanja plač
- Ocena posledic dviga minimalne plače v Sloveniji (povzetek)
- Stališče do gospodarske krize
- Zakaj so za SKEI pomembni dokumenti in podatki OECD
- Iz jesenskih napovedi gospodarskih gibanj 2009
- Tekoča gospodarska gibanja, januar 2010
- Tekoča gospodarska gibanja, februar 2010
- Iz poročila o razvoju 2010
- Poročilo za Slovenijo
- Evropa 2020
- Vpliv tujih investicij na razvoj
- Posledice gospodarske krize na trgu dela
- Deklaracija o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v obdobju
januar 2010 – januar 2011
- Kampanja (pristop) SKEI za praktično izvajanje projekta
»Akcijski načrt za večjo mobilnost«
- Mladi na trgu dela
- Mladi v Sloveniji
- Pravica do sindikalnega organiziranja in kolektivnih pogajanj
- Klavzule o sindikalnem varstvu po mednarodnem pravu
- Solidarnost iz vidika Evropskega – socialnega odbora (EESO)
- Sindikat kot ena izmed nepridobitnih organizacij
- Dobro počutje (blaginja) in sreča
- Podpora pri skrbi za številčnejša in boljša delovna mesta z enakimi
možnostmi za vse
- Koncept skupne zahteve
- Poročilo o delu Inšpektorata za delo za leto 2009
- Iz 8. konference Inšpektorata za delo
- Delovni čas iz vidika sestavine varnega in zdravega dela
- Nadlegovanje in trpinčenje na delu
- Politika SKEI proti izključevanju in diskriminaciji
- Zdravstveni absentizem
- Stres in izgorelost postajata glavni poklicni bolezni
- Projekt zmanjševanja smrtnih in težjih nezgod
- Problematika trpinčenja na delovnem mestu iz vidika promocije zdravja
- Odnos sindikatov do notranjega lastništva zaposlenih
- Transferne cene in posledice
- Učinkovitost inventivno – inovacijskega menedžmenta idej
- Le zakaj so (še vedno) premalo zavedamo, da sta znanje (ustvarjalni poklici)
in kapital (naložbe) preverjeno postala kljuna dejavnika za nadaljnji
(regionalni) razvoj
- Izobrazbena struktura odraslih v Sloveniji
- Sindikat – vzpodbujevalec izobraževanja odraslih, tudi za potrebe izhoda iz
krize in prestrukturiranje podjetij
- Sindikalni aktivizem
- Sindikalni entuziazem
- Položaj mladih na trgu dela, mladi med izobraževanjem in zaposlitvijo

stran
2
12
18
22
24
29
32
35
38
42
46
51
56
59
62
68
71
75
86
93
96
101
108
110
120
124
132
135
138
141
154
160
165
168
176
181
184
186
190
194
201
204

