SINDIKALNA LISTA

Junij 2014

Gospodarska dejavnost
Minimalna plača
(od 01.01.2014)
Zajamčena plača
Regres za letni dopust
- najmanj (ZDR) :
- največ (70 % PP RS) :
Odpravnina ob upokojitvi:

Negospodarska dej.:

EUR
789,15 BTO

EUR
789,15 BTO

237,73 BTO
789,15 BTO*
789,15 BTO
1.068,49 BTO
3.052.82
oz.dve plači delavca,
če je to zanj ugodneje

237,73 BTO
789,15 BTO*
4.579,23
oz.dve plači delavca,
če je to zanj ugodneje

OPOMBA: * Podatek o regresu za gospodarski in negospodarski sektor je začasen podatek, do sprejetja dogovora med
socialnimi partnerji. Podatek temelji na določbi ZDR o višini regresa najmanj v znesku minimalne plače.

Gospodarska dej.:
Dnevnica:
- cela (nad 12 do 24 ur)
:
- polovična (nad 8 do 12 ur):
- znižana (od 6 do 8 ur)
:

Negospodarska dej.:
EUR

EUR

15,02 NTO
7,51 NTO
5,26 NTO

21,39 NTO
10,68 NTO
7,45 NTO

Gospodarska dej.:

Negospodarska dej.:
EUR

Kilometrina:
od 04.03.2014 dalje:
od 18.03.2014 dalje:
od 01.04.2014 dalje:
od 15.04.2014 dalje:
od 29.04.2014 dalje:
od 13.05.2014 dalje:

NTO:
0,44
0,44
0,44
0,44
0,45
0,44
Gospodarska dej.:

Jubilejne nagrade;
za 10 let
za 20 let
za 30 let
za 40 let

EUR
NTO:
0,44
0,44
0,44
0,44
0,45
0,44
Negospodarska dej.:

EUR

EUR

394,58*
591,86*
789,15*
986,44*

288,76*
433,13*
577,51*
/

OPOMBA:*Podatek o jubilejni nagradi se od kolektivne pogodbe do kolektivne pogodbe razlikuje, zato je potrebno pogledati v
kolektivno pogodbo za točen znesek.

Gospodarska dej.:
Terenski dod.
Ločeno življenje
Regres za
prehrano
(od 01.01.2013)
Prenočišče

a najmanj
do največ

Negospodarska dej.:

EUR
3,13
odvisno od KP
odvisno od KP
3,56 od
6,12 do največ

EUR
4,49
312,31
4,18
6,12

povračilo stroškov prenočevanja do višine povračilo stroškov prenočevanja do višine zneska
zneska po predloženem računu, ki ga odobri po predloženem računu, ki ga odobri delodajalec;
delodajalec;

Gospodarska dej.:
Solidarnostna pomoč
ob smrti delavca
ob smrti v ožji družini

Negospodarska dej.:
EUR

EUR

odvisno od KP *
odvisno od KP *

odvisno od KP *
odvisno od KP *

OPOMBA:*Podatek o solidarnostni pomoči se od kolektivne pogodbe do kolektivne pogodbe razlikuje, zato je potrebno pogledati v
kolektivno pogodbo za točen znesek.

Plača pripravnika

70% plače delovnega mesta, za katerega se usposablja

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja:
- velja od 01.08.2008 dalje:
Vrsta stroškov in drugih dohodkov: Znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo:
EUR
6,12
Do višine stroškov javnega
prevoza

Prehrana med delom:
Prevoz na delo in z dela:
Dnevnica:
- cela (nad 12 do 24 ur) :
- polovična (nad 8 do 12 ur):
- znižana (od 6 do 8 ur)
:
Terenski dodatek:

21,39
10,68
7,45
4,49

Ločeno življenje:

334,00

Jubilejna nagrada:
- 10 let
- 20 let
- 30 let
- 40 let
Odpravnina:
Solidarnostna pomoč:
- ob smrti delavca
- ob smrti v ožji družini
Plačila dijakom, študentom:
Regres za letni dopust:
Povprečna BTO plača v RS za

460,00
689,00
919,00
919,00
4.063,00
3.443,00
1.252,00
172,00
834,59
Marec 2014

1.526,41 EUR

