Kazalo

Stran

Aktivnost – pisni predlog sindikalne podružnice SKEI za
usklajevanje/povišanje vseh osnovnih plač pri delodajalcu
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Psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu (Evropska kampanja 2012)

6

Iz poročila o poslovanju gospodarskih družb v letu 2011
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Iz poročila o poslovanju gospodarskih družb v RS v letu 2012
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Iz 2013 pomladanske napovedi gospodarskih gibanj
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Iz poročila o razvoju RS 2013
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Smernice za družbeno odgovorno ravnanje podjetij z ljudmi

33

Stališča do družbene odgovornosti podjetij

35

Prispevek za napredek poročanja o družbeni odgovornosti podjetij (DOP)

37

Pripomoček za vključevanje sindikata v implementacijo družbene odgovornosti
podjetij (vezano na standard ISO 26000)

42

Stališče do proračuna Evropa 2020

46

Možnosti Slovenije za uresničevanje strategije Evropa 2020

48

SKEI lahko s svojimi politikami prispeva k izhodu iz krize

52

Sindikati moramo sodelovati pri kreiranju industrijske politike

56

Za krepitev industrijske politike

63

Prestrukturiranje predelovalnih dejavnosti v Sloveniji v primerjavi s konkurenco

68

Ukrepi za stabilnost, rast in delovna mesta
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Promocija za novo rast in koordinacijo socialne varnosti
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Oblikovanje politike SKEI do spodbujanja tujih neposrednih investicij
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Konflikti v industrijskih odnosih (iz teorije za prakso)

86

Razmišljanja o stavki in drugih oblikah industrijskih akcij

93

Preobremenjenost zaposlenih na delu je konflikt med delodajalcem in delavci

100

Osnovne definicije psihologije dela

105

Zadovoljstvo na delovnem mestu

113

Pomen organiziranega letnega pogovora med vodjo in delavcem

133

Nov pristop k poslovnemu neuspehu in insolventnosti

138

Pojem trajnostnega podjetja

141

Kaj sindikat pričakuje od levice?

145

Jamstvo za mlade v državah EU

148

Harmonizacija politik SKEI v kolektivnih pogajanji z EMF

152

Strategija SKEI do pridobivanja novih članov

156

Krepitev samozavesti sindikalnih zaupnikov in izvajanje naloge komuniciranja
SKEI v sindikalnih podružnicah

163

Proti zlorabi samozaposlenih oseb

167

Program dela 2012-2016 evropskega IndustriAll

170

Promocija SKEI za poklicno izobraževanje po srednji šoli

178

Sindikalno izobraževanje v IGM
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