Številka: 244: SEPTEMBER 2016

PODATKI O POVPREČNIH PLAČAH IN RASTI CEN
Povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji za JULIJ 2016

1.549,29

€

↓ -1,0 %

Povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ( MAJ 2016 -JULIJ

1.558,34

€

↓ -0,5 %

2016)

Bruto osnova za določanje osebnih prejemkov

822,26 €

(usklajena povprečna bruto plača v gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje oktober-december 1996)

Povprečna neto plača v Republiki Sloveniji za JULIJ 2016

1.010,26

€

↓ -0,8 %

Povprečna neto plača v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece ( MAJ 2016 -JULIJ 2016)

1.015,11

€

↓ -0,4 %

Neto osnova za določanje osebnih prejemkov

(usklajena povprečna neto plača v gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje oktober-december 1996)

577,51 €

Letna stopnja rasti cen življenjskih potrebščin - AVGUST 2016

(Vir: Statistični urad Republike Slovenije)

0,0 %

Količnik povišanja plač od 01.03.2014 dalje

1,007

ZNESKI PO KOLEKTIVNI POGODBI ZA LESARSTVO
V skladu z določbami Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list RS, št. 43/2015, Tarifne priloge
Kolektivne pogodbe za lesarstvo (Uradni list RS, št. 61/2015, Zakona o minimalni pla či (Uradni list RS, št.
13/2010, 3/2011) in podatkov o povprečnih plačah pripadajo delavcem naslednji zneski plač in drugih
prejemkov:

NAJNIŽJE OSNOVE OD 01.03.2014 DALJE
TARIFNI RAZRED

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

enostavna dela
manj zahtevna dela
srednje zahtevna dela
zahtevna dela
bolj zahtevna dela
zelo zahtevna dela
visoko zahtevna dela

NAJNIŽJA OSNOVNA
PLAČA V EUR

428,78 €
468,11 €
515,83 €
568,40 €
635,29 €
746,38 €
840,72 €

Navedene osnovne plače so za 0,7 odstotka višje kot za februar 2014.

MINIMALNA PLAČA
V skladu z določbami Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/2010) in določbo Ministra, pristojnega
za delo (Uradni list RS, št. 6/2016) minimalna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem času od 1.
januarja 2016 dalje znaša.

790,73 EUR BRUTO
Najnižja osnova za obračun prispevkov za izplačane plače in nadomestila plač od 01.03.2016 dalje znaša
809,06 EUR BRUTO.

DRUGI OSEBNI PREJEMKI
REGRES ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2016
PRIPADA

MAKSIMALNA VIŠINA BREZ PRISPEVKOV
(od 20.09.2016 dalje)

DAVČNO PRIZNAN ODHODEK

najmanj 790,73 € bruto.

1.084,50 € bruto

(ni več določen)

JUBILEJNE NAGRADE od 1. junija 2010 dalje
PRIPADA

NI PRISPEVKOV; NI DAVKA

DELOVNA DOBA PRI
ZADNJEM DELODAJALCU

ZNESEK

DELOVNA DOBA

ZNESEK

10 let

428,78 €

10 let

460,00 €

20 let

643,17 €

20 let

689,00 €

30 let

857,56 €

30 let

919,00 €

ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI
PRIPADA
( od 20.09.2016 dalje )

NI PRISPEVKOV; NI DAVKA
( od 01. 01.2007 dalje )

3.116,68 eur
do 4.063,00 eur

Oziroma v višini dveh povpr. mesečnih bruto plač delavca
za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.

SOLIDARNOSTNA POMOČ
PRIPADA
( od 20.09.2016 dalje)
•

v primeru smrti delavca: 935,00 eur

NI PRISPEVKOV; NI DAVKA
( od 01. 01.2007 dalje )
•

v primeru smrti delavca ali njegovega družin.
člana: do 3.443,00 eur

•

v primeru smrti družin. člana: 467,50 eur

•

v primeru težje inv., daljše bolezni, elem.
nesr. ali požara: do 1.252,00 eur

OSNOVNA PLAČA PRIPRAVNIKA: najmanj v višini 70% osnovne plače, ki bi jo prejel kot delavec na
delovnem mestu oziroma pri vrsti dela, za katero se usposablja. Pla ča pripravnika ne sme biti nižja od
minimalne plače.
NAGRADA UČENCEM IN ŠTUDENTOM NA OBVEZNI PRAKSI ZA SEPTEMBER 2016 za polni delovni čas
obvezne prakse v višini najmanj 123,34 eur (ni prispevkov; ni davka: do 172,00
eur/mesec od
01.01.2007 dalje).

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

PREHRANA MED DELOM
PRIPADA
(od 01.avgusta 2008 dalje)
6,12 eur / dan
Če je prisoten na delu 4 ure ali več.

NI PRISPEVKOV; NI DAVKA
(od 01.avgusta 2008 dalje)
do 6,12 eur / dan
Če je prisoten na delu 4 ure ali več.

PREVOZ NA DELO IN Z DELA
PRIPADA

NI PRISPEVKOV; NI DAVKA

Če je javni prevoz: najmanj 60% najcenejše možnosti
prihoda na delo in z dela.

Če je javni prevoz:
do višine stroškov javnega prevoza.

Če se iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati
javnega prevoznega sredstva ali bi bilo slednje
dražje: kilometrina v višini
0,18 eur eur (od 01.avgusta 2008 dalje).

Če ni javnega prevoza: kilometrina do višine
0,18 eur (od 01.avgusta 2008 dalje).

POVRAČILA STROŠKOV NA SLUŽBENEM POTOVANJU PO DRŽAVI
(od 01.avgusta 2008 dalje)
Od povračil stroškov, izplačanih do navedenih višin, se prispevkov in davka ne plača.

Dnevnica za službeno potovanje, ki traja :

•
•
•

nad 6 do 8 ur 7,45 eur
nad 8 do 12 ur 10,68 eur
nad 12 do 24 ur 21,39 eur

Povračilo stroškov prenočevanja: v višini dejanskih stroškov, dokumentiranih s potnim nalogom in z
računi.
Povračilo stroškov prevoza na službeni poti, če so dokumentirani s potnim nalogom in računi:
• za potovanje z javnimi prevoznimi sredstvi: v višini dejanskih stroškov prevoza
• za potovanje z lastnim prevoznim sredstvom: kilometrina v višini 0,37 eur.

Za delo na terenu najmanj dva dni zaporedoma in če delavec prenočuje izven kraja svojega običajnega
prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca:
•
•

če delodajalec zagotovi prehrano in prenočevanje: terenski dodatek v višini 4,49 eur na dan
če delodajalec ne zagotovi prehrane in prenočevanja: dnevnica in povračilo stroškov prenočevanja
v enaki višini, kot za službeno potovanje.

LESTVICA ZA IZRAČUN DAVKA OD OSEBNIH PREJEMKOV
Davek od osebnih prejemkov se 01.01.2016 do 31.12.2016 obra čunava po naslednji lestvici:
Če znaša mesečna
osnova za davek v EUR
nad

ZNAŠA DAVEK (V EUR)

do
668,44

16%

668,44

1.700,00

106,95

+ 27% nad

668,44

1.700,00

5.908,93

385,47

+ 41% nad

1.700,00

2.111,13

+50% nad

5.908,93

5.908,93

Splošna olajšava 275,22 eur

DODATNA SPLOŠNA OLAJŠAVA
OD 01.01.2016 DALJE
Če znaša skupni mesečni
dohodek
nad
905,53

do

ZNAŠA MESEČNA
DODATNA
OLAJŠAVA

905,53

268,10

1.047,57

93,00

1.047,57

-

PODATKI O POVPREČNIH PLAČAH IN ŠTEVILU ZAPOSLENIH ZA JUNIJ 2016

C 16 Obdelava in predelava lesa
C 31 Proizvodnja pohištva

Povprečna
BRUTO plača
1.319,61
1.186,51

Povprečna
NETO plača
876,93
810,29

Število
zaposlenih
7.783
4.794

Primerjava z mesecem MAJ 2016

C 16 Obdelava in predelava lesa
C 31 Proizvodnja pohištva

Povprečna
BRUTO plača
↑ 4,10 %
↓ -0,59 %

Povprečna
NETO plača
↑ 2,90 %
↓ -0,25 %

Število
zaposlenih
↑ 48
↑ 39

