
 

 

  

Lažje usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti. Poznate 
možnosti?  

Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije v 7. odstavku 14. člena predvideva, da:  

Delodajalec omogoči v sladu s svojimi zmožnostmi organiziranja delovnih procesov delavcu z družinskimi 
obveznostmi lažje usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti tako, da mu odobri delo v razporedu delovnega 
časa, ki je za delavca zaradi njegovih družinskih obveznosti najugodnejši. Za družinske obveznosti delavca štejejo: 

 varstvo predšolskega otroka, ki nima zagotovljenega varstva, 

 varstvo in vzgoja otroka v času obveznega šolanja, če je delavec edini hranilec družine (samohranilec), 

  varstvo otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, dokler ga je delavec dolžan varovati in skrbeti zanj, 

  varstvo odraslega družinskega člana, ki potrebuje stalno postrežbo ali pomoč za opravljanje osnovnih 
življenjskih potreb, 

 dalj časa trajajoča bolezen zakonca ali osebe, ki z delavcem živi v skupnosti, ki je po zakonu izenačena z 
zakonsko zvezo. 

Delavec z družinskimi obveznostmi lahko s pisno vlogo predlaga delodajalcu ureditev delovnega časa, ki je za 
delavca najugodnejši, k tej vlogi pa mora predložiti ustrezna dokazila in po potrebi mnenje centra za socialno delo in 
zdravnika. V ugodnejšem delovnem času ima delavec pravico delati za čas odobritve takega dela. Obveznost 
delavca je, da delodajalca tekoče obvešča o vseh spremembah njegovih družinskih obveznosti, ki imajo za 
posledico odobritev dela v ugodnejšem delovnem času. 

Rabite pomoč? 

NOVICE  

 

Nagradni natečaj za video/animacijo SKEI Mladi  
18.09.2019 - Imaš idejo?  

 

Info SKEI št. 8/2019  
16.09.2019 - Avgust je mesec, ki je namenjen tudi druženju.  
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Vpisujemo četrto generacijo študentov na daljavo SKEI  
26.06.2019 - Pridružite se najboljšim!  

 

Namenite del dohodnine naši organizaciji SKEI Slovenije  
10.12.2018 - Nič vas ne stane, da ste dobrodelni.  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 15, 5.9.2019  
06.09.2019 - Počitnic je konec.  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Kaj morajo mladi vedeti pred vstopom na trg dela; predavatelj Vojko 

Fon  
11.12.2018 - Osnovna znanja za mlade pred prvo zaposlitvijo.  

 

Inovativna dejavnost in sindikati; predavatelj Vojko Fon  
11.12.2018 - Inovacije kot boj za delovna mesta.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 
prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 
ne boste več prejemali.  
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