
 

TARIFNA PRILOGA H KOLEKTIVNI POGODBI ZA KEMIČNO IN GUMARSKO 
INDUSTRIJO SLOVENIJE 

 

1. IZHODIŠČNE IN NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE PO TARIFNIH RAZREDIH 

Izhodiščne plače in najnižje osnovne plače po tarifnih razredih in skupinah od 1. 8. 
2006 dalje: 

Izhodiščne in najnižje osnovne plače za tarifni razred po skupinah za poln delovni 
čas v EUR 

Tarifni 
razred 

I. skupina II. skupina III. skupina 

 
izhodiščna 

plača 
najnižja  

osnovna plača 
izhodiščna 

plača 
najnižja  

osnovna plača 
izhodiščna plača 

najnižja 
osnovna plača 

I. 309,03 339,93 327,38 373,21 351,85 418,71 

II. 339,93 378,45 360,12 410,54 387,04 460,57 

III. 380,10 419,93 402,67 457,35 432,78 513,89 

IV. 423,36 469,53 448,51 511,37 482,04 574,58 

V. 478,99 529,04 507,44 576,19 545,38 647,41 

VI/0. 571,70 595,18 605,65 648,21 650,93 728,34 

VI/1. 619,34 644,77 656,13 702,23 705,17 789,04 

VII/0. 648,95 724,13 687,50 788,66 738,90 886,15 

VII/1. 702,30 783,65 744,01 853,48 799,62 958,98 

VIII. 772,57 915,91 818,45 997,53 879,64 1.120,84 

IX. 927,08 1.031,63 982,14 1.123,56 1.055,56 1.262,46 

Izhodiščna plača in najnižja možna osnovna plača zaposlenega v tarifnem razredu 
za polni delovni čas sta določeni v mesečnem ali urnem znesku. Dogovorjeni (iz gornje 
tabele) mesečni znesek velja za 174 ur, pri čemer izhodiščna plača služi kot osnova za 
izračun plač pri tistih delodajalcih, ki uporabljajo ta znesek kot osnovo za izračun svojih 
osnovnih plač, najnižja osnovna plača pa predstavlja dejansko najnižjo osnovno plačo 
zaposlenih za  posamezni tarifni razred. 

2. RAZVRSTITEV DEJAVNOSTI PO SKUPINAH JE SLEDEČA: 

Šifra SKD Naziv dejavnosti Skup. 

24.6 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov I 

24.7 Proizvodnja umetnih vlaken I 

25.2* Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas I 

24.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij II 

24.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov II 

24.3 Proizvodnja kritnih barv, lakov in pod. premazov, tisk. barv in kitov II 



 

24.5 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih 
sredstev 

II 

25.1* Proizvodnja izdelkov iz gume II 

24.4 Proizvodnja farmacevtskih surovin in  preparatov III 

* Za nekatere podskupine znotraj dejavnosti, označene z zvezdico, velja tarifna 
priloga le v primeru, če delodajalci in delojemalci niso vključeni v Kolektivno pogodbo med 
delavci in družbami drobnega gospodarstva. 

Ne glede na zgornjo razvrstitev se lahko v kolektivni pogodbi pri delodajalcu 
določijo tudi višje najnižje osnovne plače. 

3. REGRES ZA LETNI DOPUST 

Delavcem pripada regres za letni dopust najmanj v višini  617,59 EUR (148.000 
SIT). 

4. POVRAČILO STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM: 

Povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo in z dela, službena potovanja, 
terenski dodatek) se izplačujejo in usklajujejo v višini gornjega zneska, določenega z uredbo 
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne 
osnove priznajo kot odhodek. 

Znesek povračila stroškov prehrane med delom znaša 3,14 EUR  na dan za dan 
prisotnosti na delu in se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov. 
Usklajuje se januarja in julija v tekočem letu. 

5. VELJAVNOST 

Ta tarifna priloga začne veljati z dnem sklenitve, uporabljati pa se začne prvi dan 
po objavi. 

Tarifna priloga velja do sklenitve nove. 


