Odprava še preostalih varčevalnih ukrepov, povračila stroškov in
drugih prejemkov iz delovnega razmerja, regres za letni dopust za leto
2021 in zamik izplačilnega dne - pregled

1.

Ukrep
Regres za prehrano med delom

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Veljavna ureditev

Dogovor z dne 2. 6. 2021

3,99 EUR / dan

4,30 EUR / dan

regres za prehrano pripada javnim uslužbencem, ki so
prisotni na delu več kot polovični delovni čas

regres za prehrano priada javnim uslužbencem, ki so
prisotni na delu najmanj s polovičnim delovnim časom

Primarno povračilo stroškov prevoza z javnim
prevozom.

Povračilo stroškov kilometrine v višini 10 % cene
neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, pri
čemer se glede višine cene bencina upošteva referenčni
podatek maloprodajne cene, vendar v znesku izplačila
ne manj kot 30 evrov (pavšal se izplača glede na
dejansko število prihodov in odhodov na delo).

Če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske
Če ni javnega prevoza, kilometrina (8 % cene benc. 95
mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo
okt.)
stroški v višini cene te vozovnice.
Pogoj za izplačilo stroškov prevoza na delo in z dela je Pogoj za izplačilo stroškov prevoza na delo in z dela je
najmanj 2 km oddaljenosti med krajem bivanja in
najmanj 2 km oddaljenosti med krajem bivanja in
krajem opravljanja dela.
krajem opravljanja dela.

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila
javni prevoz (cena vozovnice)
za službene namene

30 % cene motornega bencina

18 % cene neosvinčenega 95-oktanskega motornega
bencina za prevoženi kilometer

Dnevnice za službeno potovanje v državi

Dnevnica samo za službeno potovanje nad 12 ur - v
višini 16 EUR.

o nad 12 ur: 21,39 EUR
o 8-12 ur: 10,68 EUR
o 6-8 ur: 5,16 EUR

Solidarnostna pomoč

Jubilejne nagrade

Nagrade dijakom, študentom za obvezno
opravljanje prakse

Usklajevanje vrednosti plačnih razredov z
inflacijo

2.

3.

Regres za letni dopust 2021

Zamik izplačilnega dne

Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član
reprezentativnega sindikata, ki je podpisnik aneksa h
Višji cenzus za člane sindikatov, in sicer 140 %
KPVIZ (2013), če njegova osnovna plača v mesecu, ko
minimalne plače.
se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala
višine 130 % minimalne plače.
Kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice
Delovna doba je delovna doba, ki jo je javni uslužbenec do jubilejne nagrade, šteje tudi delovna doba pri
izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.
koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne
službe.
Znižane vrednosti nagrad, in sicer:
– za študente v višini 97,26 EUR;
za dijake v višini 47 EUR.

–

Enotna ureditev v KPND:
- za študente: 172 EUR;
- za dijake 86 EUR.

Usklajevanje plačne lestvice se ne izvaja.

Zaveza podpisnikov dogovora, da se v roku enega
meseca od podpisa tega dogovora nadaljujejo
usklajevanj o plačnih razredih, izhajajoč iz tistih
delovnih mest, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice.

V višini minimalne plače: 1.024 evrov. Izplačilo
najkasneje do 1. julija.2021.

Za leto 2021: 1050 evrov. Izplačilo 4. 6. 2021.

Ureditev je različna po KP dejavnosti in poklicev.

Dan izplačila plače se v javnih zavodih zamakne na
najpozneje 10. koledarski dan v mesecu, razen v tistih
javnih zavodih, kjer je izplačilni dan že danes najkasneje
15. koledarski dan v mesecu, in v državni upravi (kjer se
izplačilni dan zamakne na najpozneje 10. delovni dan v
mesecu, vendar ne kasneje kot 15. koledarski dan v
mesecu).

