SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA, T: 01 43 41 269
www.sindikat-git.si
IZPLAČILA PO KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI
GiT SLOVENIJE (Uradni list RS štev. 109/2011) V LETU 2013
I. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE V SKLADU S KP V EUR
T. R.
I.
II.
III
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Januar-februar (174 ur) €
465,00
500,00
560,00
620,00
690,00
820,00
920,00
1.080,00

Marec 2013 in dalje
474,00
510,00
571,20
632,40
703,80
836,40
938,40
1.101.60

Dodatek na delovno dobo je še vedno 0,5 % za vsako izpolnjeno leto delovne dobe
(66. člen).
Jubilejne nagrade (61. člen KP):

<od 01. 03. 2013 dalje

 za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 500,00 €
 za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 750,00 €
 za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 1.000,00 €

510,00 €
715,00 €
1.020,00 €

Solidarnostne pomoči na predlog reprezentativnega sindikata (63. člen KP):






smrt delavca
1.500 €
elementarne nesreče, požar
najmanj
300 €
smrt ožjega člana družine
750 €
daljša bolezen nad 6 mesecev
najmanj 300 €
drugi izjemni dogodki enkrat letno,
v višini
najmanj 300 €

Prevoz na delo in z dela - 100 % povračilo stroškov najcenejšega javnega prevoza (75.
člen).
Če ni možnosti javnega prevoza, pripada povračilo stroškov v višini 0,18 € za vsak
km (če je najbližje postajališče od prebivališča oddaljeno več kot 2 km).

SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA, T: 01 43 41 269
www.sindikat-git.si
Prehrana med delom (74. člen):
 4,25 € na dan za vse
 po uredbi: 6,12 €
 če dela več kot 10 ur na dan, 0,76 € za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur
Dnevnice:
 od 6 do 8 ur:
7,45 €
 od 8 do 12 ur: 10,68 €
 nad 12 ur:
21,39 €
Odpravnine ob upokojitvi (72. člen KP)
 2 povprečni plači v RS (3.023,92 €) oziroma 2 povprečni plači delavca, če je to
zanj ugodneje
 v primeru, da je pri delodajalcu zaposlen več kot 20 let, pa 3 povprečne slovenske
plače (4.535,88 €) oziroma 3 povprečne plače delavca, če je to zanj ugodnejše
povprečje.
Minimalna plača:

783,66 €

Zajamčena plača:

237,73 €

Regres za letni dopust 2013: 880 €
Nagrada vajencem (najmanj):
- 1. letnik:
- 2. letnik:
- 3. letnik:
- 4. letnik

84 €
126 €
167 €
167 €

Plačila dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju, do višine 172 €

Generalna sekretarka:
Karmen Leban

