KP DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE - SINDIKALNA LISTA
MAJ 2013
PREJEMKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
1. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE
I.
442,30
II.
479,18
III.
527,13
IV.
578,75
V.
645,11
VI.
755,75
VII.
901,34
UL RS št. 30/2011 z dne 22.4.2011

2. DODATKI ZA POGOJE DELA (v % od osnovne plače delavca):
Dodatki za manj ugoden delovni čas:
za čas dela v popoldanski ali nočni izmeni,
kadar se delovni proces izvaja v drugi in tretji
izmeni
za delo v deljenem delovnem času
za pripravljenost na domu

%
10%

20%

Zaposleni je upravičen do tega dodatka
za vsako uro prekinitve dela

10%

Zaposleni je upravičen do tega dodatka
za vsako uro pripravljenosti

za nočno delo

75%

za nadurno delo

30%

za delo ob nedeljah in dela prostih dni po
zakonu

100%

za delo na 1. januar, 1. maj, 1. november, 25.
december in velikonočno nedeljo

opomba

Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za
delo na dela proste dneve po zakonu se
med seboj izključujeta

200%

Dodatki za ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in
nevarnosti pri delu se opredelijo s KP delodajalca ali aktom delodajalca.
Delavcu pripada tudi dodatek za delovno dobo najmanj v višini 0,5 % od osnovne plače za
vako izpolnjeno leto skupne delovne dobe.
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3. POVRAČILO STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM
PREVOZ NA DELO IN Z DELA
javni prevoz
ko ni možnosti javnega prevoza
REGRES ZA PREHRANO
LOČENO ŽIVLJENJE

najmanj v višini 70 % cene javnega prevoza
najmanj 0,16 EUR za kilometer
najmanj 4,16 EUR za dneve prisotnosti

V višini Uredbe1, če je to določeno s pogodbo o
zaposlitvi

334 EUR

4. SLUŽBENE POTI
DNEVNICE
Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti)
Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur odsotnosti)
Znižana dnevnica (od 6 do 8 ur)
KILOMETRINA
javni prevoz: znesek javnega prevoza
lastni prevoz: 0,37 EUR na kilometer
PRENOČIŠČE - povračilo stroškov prenočevanja do
višine zneska po predloženemu računu, ki ga odobri
delodajalec

16,98 EUR
8,6 EUR
6,02 EUR
znesek javnega prevoza
0,37 EUR na kilometer
v višini računa

5. DRUGI OSEBNI PREJEMKI
REGRES ZA LETNI DOPUST 2012
Celotni znesek v denarju minimalno
V primeru deljenega izplčila 55 % v denarni obliki + 45 %
v nedenarni obliki
JUBILEJNE NAGRADE
Za 10 let pri zadnjem delodajalcu
Za 20 let pri zadnjem delodajalcu
Za 30 let pri zadnjem delodajalcu
Za 40 let skupne delovne dobe (če ima delavec 15 let
neprekinjene delovne dobe pri zadnjem delodajalcu)

763,06 EUR
790 EUR (od tega v denarju min 434,5
EUR)
460 EUR
689 EUR
919 EUR
919 EUR

ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI
2 povprečni mesečni plači v RS za pretekle tri mesece,
oziroma dve povprečni mesečni delavčevi plači, če je to
za delavca ugodneje

3.037,44 EUR

SOLIDARNOSTNE POMOČI
smrt delavca
smrt ožjega družinskega člana
invalidnost, daljša bolezen, elementarne nesreče, požar
itd.

min 700 EUR oz. max do Uredbe¹ (3.443
EUR)
min 350EUR oz. max do Uredbe¹ (3.443
EUR)
po predlogu sindikata v dogovoru z
delodajalcem
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Zneski po Uredbi iz zgornje tabele so določeni v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov iz delovnega razmerja (UL RS, št. 76/08)
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