
 

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. 

Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2009 v primerjavi z 
obdobjem januar–december 2008 presegla 2,7 odstotka, se najnižje osnovne plače po tej 
kolektivni pogodbi za januar 2010 dodatno povečajo za razliko med 2,7 odstotka in dejansko 
povprečno letno inflacijo. 

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. 

 

Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list 
RS, št. 104/09) vsebuje tudi naslednje določbe: 

»1. člen 

Najnižje osnovne plače iz prvega odstavka 1. točke tarifne priloge Kolektivne 
pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/07, 95/07) se 
povečajo za 2,3 odstotka in od 1. 8. 2009 dalje znašajo v EUR za polni delovni čas: 

Tarifni razred I. skupina II. skupina III. skupina 

I. 374,60 411,28 461,42 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009104&stevilka=4589


 

II. 417,05 452,41 507,54 

III. 462,76 503,99 566,30 

IV. 517,42 563,52 633,19 

V. 583,01 634,96 713,45 

VI/0. 655,89 714,33 802,64 

VI/1. 710,53 773,86 869,52 

VII/0. 797,99 869,11 976,53 

VII/1. 863,59 940,54 1.056,79 

VIII. 1.009,33 1.099,29 1.235,17 

IX. 1.136,85 1.238,16 1.391,23 

Vrednosti najnižjih osnovnih plač v gornji tabeli pomenijo uskladitev veljavnih 
vrednosti z rastjo življenjskih stroškov za leto 2009. V zneskih niso všteti uskladitveni dodatki 
iz let 2004 in 2005, ki so jih bili delodajalci dolžni vključiti v osnovne plače v skladu z 
Aneksom h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, 
št. 95/07) najkasneje pri obračunu plač za april 2008 (izplačilo v maju 2008). Delodajalci so 
dolžni pri primerjavi in usklajevanju osnovnih plač zaposlenih z najnižjimi osnovnimi plačami 
po tej kolektivni pogodbi upoštevati tudi te uskladitvene dodatke, in sicer na enak način in v 
enakem deležu, v kakršnem so jih prenesli v osnovne plače zaposlenih. 

4. člen 

Najnižje osnovne plače iz 1. točke tarifne priloge Kolektivne pogodbe za kemično 
in gumarsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/07, 95/07) od 1. 1. 2010 naprej 
znašajo v EUR za polni delovni čas: 

Tarifni razred I. skupina II. skupina III. skupina 

I. 450,00 500,00 595,00 

II. 500,99 550,01 654,48 

III. 555,90 612,72 730,25 

IV. 621,56 685,10 816,50 

V. 700,34 771,94 919,99 

VI/0. 787,90 868,43 1.034,99 

VI/1. 853,55 940,80 1.121,25 

VII/0. 958,60 1.056,59 1.259,25 

VII/1. 1.037,40 1.143,43 1.362,74 

VIII. 1.212,48 1.336,42 1.592,75 

IX. 1.365,67 1.505,27 1.794,00 



 

V gornjih zneskih je že upoštevan prenos uskladitvenih dodatkov iz leta 2004 in 
2005. 

V primeru, da je zaradi uvedbe novih zneskov NOP iz prejšnjega odstavka pri 
delodajalcu potrebna sprememba plačnega sistema, se morata delodajalec in sindikati pri 
delodajalcu o tem dogovoriti tako, da bo omogočeno izplačilo plač na podlagi novih zneskov 
najpozneje s plačo za marec 2010 (izplačilo v aprilu).«. 


