SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA
IN TURIZMA SLOVENIJE

Dne: 18.3.2019

IZPLAČILA PO KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI
GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
(Uradni list RS št. 56/18, Uradni list RS št. 16/15.3.2019)
Najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih od
1.3.2019 dalje znašajo (2% dvig NOP):

Tarifni razred
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Najnižja osnovna plača
480,00
535,50
668,10
744,60
805,80
918,00
979,20
1.152,60

Najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih od
1.8.2019 dalje znašajo (2% dvig NOP):

Tarifni razred
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Najnižja osnovna plača
480,00
546,21
681,46
759,49
821,92
936,36
998,78
1.175,65

DODATEK NA DELOVNO DOBO je še vedno v višini 0,5% od osnovne plače za
vsako izpolnjeno leto delovne dobe.
VIŠINA REGRESA ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2019 ZNAŠA 1.050,00 EUR.
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JUBILEJNE NAGRADE, izplača delodajalec (68. člen kolektivne pogodbe):
➢
➢
➢
➢

460,00 eurov za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu
689,00 eurov za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu
919,00 eurov za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu
919,00 eurov za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu

SOLIDARNOSTNE POMOČI na predlog reprezentativnega sindikata izplača
delodajalec (69. člen kolektivne pogodbe):
➢
➢
➢
➢
➢

smrt delavca
elementarne nesreče, požar
smrt ožjega družinskega člana
daljša bolezen nad 6 mesecev
drugi izjemni dogodki enkrat letno

1.500,00 eur
300,00 eur
750,00 eur
najmanj 300,00 eur
najmanj 300,00 eur
najmanj

PREVOZ NA DELO IN IZ DELA – 100% povračilo stroškov najcenejšega javnega
prevoza (75. člen kolektivne pogodbe).
Delavec je upravičen do povračila stroškov, če je njegovo bivališče oddaljeno od mesta
opravljanja dela vsaj 2 km.
Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu povračilo stroškov v višini 0,18 eura za
vsak km razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela.
PREHRANA MED DELOM (74. člen kolektivne pogodbe)
➢ 4,50 evra na dan in se usklajuje vsakih 6 mesecev s količnikom rasti cen
prehrambenih izdelkov (januarja in julija)
➢ 6,12 evra po uredbi
➢ Delavec, ki dela več kot 10 ur, je upravičen do 1,00 eura za vsako dopolnjeno uro,
ki jo prebije na delu nad 8 ur.
DNEVNICE (76. člen kolektivne pogodbe)
➢ 7,45 evra od 6 do 8 ur
➢ 10,68 evra od 8 do 12 ur
➢ 21,39 evra nad 12 ur do vključno 24 ur odsotnosti
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ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI, glede na zaposlitev pri ZADNJEM delodajalcu (70.
člen kolektivne pogodbe) znaša:
➢ nad 5 do vključno 10 let
➢ nad 10 do vključno 20 let
➢ več kot 20 let

ena povprečna plača v RS oz. ena povprečna
plača delavca, če je to zanj ugodneje
dve povprečni plači v RS oz. dve povprečni
plači delavca za pretekle 3 mesece, če je to zanj
ugodneje
tri povprečne plače v RS za pretekle 3 mesece
oz. tri povprečne plače delavca, če je to zanj
ugodneje

MINIMALNA PLAČA v letu 2019 znaša 886,63 eura bruto.
PLAČILA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM na praktičnem usposabljanju, do višine 172
eura.
➢
➢
➢
➢

1.letnik 84,00 eura
2.letnik 126,00 eura
3.letnik 167,00 eura
4.letnik 167,00 eura

Pripravila: Breda Črnčec, l.r.
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