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Ljubljana, dne 11. oktobra 2017

Slovenije

 l.r.

Slovenije

in pohištvene industrije

Alojz Burja l.r.

Evelin Vesenjak l.r.
Slovenije

Sekcija za les in papir

 l.r.

poredno številko 18/12.

2704. 

na o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata 
pogodbeni stranki

– Sekcija za kovine
in

3. Svet gorenjskih sindikatov

Slovenije

(9) 

– pri zadnjem delodajalcu
– pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega delo

dajalca
– za prevzete delavce pa tudi delovna doba pri delodajal

cih, od katerih so bili prevzeti.

(1) 

domu ali v drugih prostorih, ki niso delovni prostori delodajalca.

pravico do sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organizi

(1) 

– do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni
– od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.
(2) Nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v 

velja tudi za delavce, ki so pri delodajalcu zaposleni nad 25 let.

zagotavlja v obdobju, ki ni daljše od 6 mesecev.

– 

dopolnili 50 ali 51 let starosti, v letu 2019 pa delavci, ki so do

je zanj ugodnejša.

(2) 
lahko delavec poda svoje predloge za lastni razvoj znanja.

(2) Sindikalnemu funkcionarju za sodelovanje v višjih 
oblikah sindikalne organiziranosti pripada letno ustrezno število 

43 dni (predsednik, podpredsednik in sekretar)
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23 dni (predsednik, podpredsednik in sekretar)
– v primeru organiziranja konference sindikalnih podru

sindikatom in delodajalci s pisnim dogovorom.

(6) 
zvodnega procesa ali narave dela delati tudi na dan praznika 
oziroma drugi dela prosti dan po zakonu, mu pripada dodatek 
v višini 100 %.

(1) 

strani delodajalca ali opravljanja dela preko polnega delovnega 

v višini in pod pogoji ustreznega urnega zneska po uredbi, v 

(5) 

(3) 

podpisa sporazuma med delodajalcem in delavcem, da se bo 
delavec upokojil ob izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev 
starostne pokojnine

1. 

za 174 ur v € na uro v €

I. 563,76 3,24

II. 577,68 3,32

III. 633,36 3,64

713, 40 4,10

777,78 4,47

904,80 5,20

1.052,70 6,05

1.202,34 6,91

1.414,62 8,13

naprej.

dnjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 13. oktobra 2017

 l.r.

Sekcija za kovine
 l.r.

Sindikat kovinske 

 l.r.

Evelin Vesenjak l.r.

Svet gorenjskih sindikatov
 l.r.

industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na 


