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SINDIKALNA LISTA ZA APRIL 2020 

• za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Ur. l. RS št. 108/05, 95/06,71/07,82/07,32/08,70/08,47/09,75/09,10/10,84/11, 32/13, 26/15, 58/17, 84/18 in 58/20)) 

• za dejavnost kovinske industrije Slovenije (Ur. l .RS št. 6/15, 6/17, 66/17 in 82/18)) 

• za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Ur. l. RS št. 78/14, 22/17, 84/18 in 82/19)  

1. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE PO KPD za kovinske materiale in livarne, veljajo od 1.1.2020 dalje (plače za januar, izplačane v februarju 2020) 

Tarifni razred 
Najnižja mesečna osnovna plača  Najnižja osnovna plača na uro  

EUR EUR 

I. Enostavna dela 549,84 3,16 

II. Manj zahtevna dela 609,00 3,50 

III. Srednje zahtevna dela 669,90 3,85 

IV. Zahtevna dela 767,34 4,41 

V. Bolj zahtevna dela 836,94 4,81 

VI. Zelo zahtevna dela 976,14 5,61 

VII. Visoko zahtevna dela 1.141,44 6,56 

VIII. Najbolj zahtevna dela 1.306,74 7,51 

IX. Izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela 1.539,90 8,85 

2. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE PO KPD za elektroindustrijo Slovenije, veljajo od 1.4.2020 dalje, plače za april, izplačane v maju 2020) 

Tarifni razred 

Najnižja mesečna osnovna plača  Mesečni zneski NOP se delijo s 
174 ur in se zneski zaokrožijo na 

2 decimalki 

EUR  

I. Enostavna dela 587,50  

II. Manj zahtevna dela 601,66  

III. Srednje zahtevna dela 660,05  

IV. Zahtevna dela 743,22  

V. Bolj zahtevna dela 810,47  

VI. Zelo zahtevna dela 943,19  

VII. Visoko zahtevna dela 1.097,14  

VIII. Najbolj zahtevna dela 1.252,86  

IX. Izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela 1.474,06  

3. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE PO KPD za kovinsko industrijo Slovenije, veljajo od 1.1.2019 dalje (plače za januar 2019, izplačane v februarju 
2019) 

 
Tarifni razred 

Najnižja mesečna osnovna plača Najnižja osnovna plača na uro 

EUR EUR 

I. Enostavna dela 535,92 3,08 

II. Manj zahtevna dela 584,64 3,36 

III. Srednje zahtevna dela 647,28 3,72 

IV. Zahtevna dela 737,76 4,24 



 

 

V. Bolj zahtevna dela 803,88 4,62 

VI. Zelo zahtevna dela 941,34 5,41 

VII. Visoko zahtevna dela 1.097,94 6,31 

VIII. Najbolj zahtevna dela 1.252,80 7,20 

IX. Izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela 1.482,48 8,52 

 

4. REGRES ZA PREHRANO MED DELOM 

4.1  na dan 6,12 EUR, sprememba velja od 1.8.2008 dalje 
4.2 za  delo nad 10 do 11 ur dnevno po 0,76 EUR na vsako naduro, sprememba velja od 1.8. 2008 dalje  
4.3 v primeru dela več kot 3 nadure 6,12 EUR na dan (v tem primeru je seveda izključen regres iz točke 4.2.), 

sprememba velja od 1.8.2008 dalje 
Vir: 50. člen KPD KI in KPD EI oz. 55. člen KPD KMiL ter  2. člen Uredbe (Ur. l. RS št. 142 / 04, 60 / 05, 26/06, 140/06 in 

76/08/) 

5. PREVOZ NA DELO IN Z DELA 

• najmanj 80 % cene javnega prevoza 

• kilometrina 0,18 EUR za prevožen polni kilometer od 1.8.2008 

• kilometrina v primeru službenega potovanja 0,37 EUR od 1.8.2008 
Vir:  51. člen KPD KMiL in KPD EI oz. 56. člen KPD KI ter 3. točka tarifne priloge 1 ter 3. in 5. člen Uredbe 

6. DNEVNICE ZA SLUŽBENO POTOVANJE V SLOVENIJI 

• cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) 21,39 EUR od 1.8.2008  

• polovična dnevnica (nad 8 do vključno 12 ur odsotnosti) 10,68 EUR od 1.8.2008 

• znižana dnevnica (od 6 do 8 ur odsotnosti) 7,45 EUR od 1.8.2008 
Vir: 57. člen KPD KMiL, 52. člen KPD KI in KPD EI ter 3. točka tarifne priloge 1 in 4. člen Uredbe 

6.1. DNEVNICE V TUJINI 

• Po Uredbah, sprememba Ur. l. RS št. 51/12, ki velja od 7.7.2012 dalje 

7. TERENSKI DODATEK 

• 4,49 EUR na dan od 1.8.2008     
Vir: 58. člen KPD KMiL, 53. člen KPD KI in KPD EI ter 3. točka tarifne priloge 1 ter 7. člen Uredbe 

8. NADOMESTILO ZA LOČENO ŽIVLJENJE 

• 334 EUR na mesec, sprememba velja od 1.1.2007 dalje 
Vir: 63. člen KPD KMiL, 1. odstavek 31. in 2. odstavek 130. člena ZDR  ter 8. člen Uredbe 

9. REGRES ZA LETNI DOPUST  

• KPD za kovinske materiale in livarne 1.050 € (Ur. l. RS št 82/19) 

• KPD za elektroindustrijo 990€ ( Ur. l. RS št. 58/20) 

• KPD za kovinsko industrijo 900€ ( Ur. l. RS št. 82/18) , vendar se upošteva 940,58€ po 1. odst. 131. člena ZDR 
najmanj v višini minimalne plače 

• 100% pov. pl. v RS  1.799,66€ 
Vir: 51. člen KPD KMiL, 54. člen KPD KI in 55. člen KPD EI, tarifna priloga 1 in 3. člen Zakona o prispevkih za socialno 

varnost  (Ur. l. RS št.: 5/96, …97/01), 13. točka 44. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Ur. l. 
RS št. 28/19 in 3. alineja 3. odstavka Zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS 

št. 28/19) 

10. ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI  

1. KPD kovinski materiali in livarne, KPD za kovinsko industrijo 

• 5 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu: 1.820,51€ oz.  1 povprečna  plača delavca v zadnjih 3 mesecih, 
če je to za delavca ugodnejše 

• 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu: 3.641,02 € oz. 2 povprečni plači delavca v zadnjih 3 mesecih, če 
je to za delavca ugodnejše 



 

 

• 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu: 5.461,53 € oz. 3 povprečne plače delavca v zadnjih 3 mesecih, 
če je to za delavca ugodnejše 

• izpolnitev pogojev za starostno upokojitev in 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, če se upokoji v 3 
mesecih po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev: 7.282,04 oz. 4 povprečne plače delavca v zadnjih 3 
mesecih, če je to za delavca ugodnejše 

Vir: 53. člen KPD za kovinske materiale in livarne, 55. člen KPD za kovinsko industrijo 
2 KPD za elektroindustrijo 

• 5 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu: 1.820,51 € oz. 1 povprečna plača delavca v zadnjih 3 mesecih, če 
je to za delavca ugodnejše 

• 15 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu: 3.641,02 € oz. 2 povprečni plači delavca v zadnjih 3 mesecih, če 
je to za delavca ugodnejše 

• 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu  5.461,53 € oz. 3 povprečne plače delavca v zadnjih 3 mesecih, 
če je to za delavca ugodnejše 

• izpolnitev pogojev za starostno upokojitev in 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu, če se upokoji v 3 
mesecih po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev: 7.282,04€ oz. 4 povprečne plače delavca v zadnjih 3 
mesecih, če je to za delavca ugodnejše 

Vir: 56. člen KPD za elektroindustrijo 

11. SOLIDARNOSTNE POMOČI 

• smrt delavca, ki je delal pri zadnjem delodajalcu več kot 10 let 3.094,87EUR  

• smrt delavca, ki je delal pri zadnjem delodajalcu do 10 let 2.184,61EUR 

• smrt ožjega družinskega člana delavca, ki dela pri zadnjem delodajalcu več kot 10 let 1.820,51 EUR 

• smrt ožjega družinskega člana delavca, ki dela pri zadnjem delodajalcu do 10 let 1.456,41EUR 

• ob nastanku težje invalidnosti (najmanj II. kategorija) delavca, ki dela pri zadnjem delodajalcu več kot 10 let 
1.820,51 EUR 

• ob nastanku težje invalidnosti (najmanj II. kategorija) delavca, ki dela pri delodajalcu do 10 let 1.456,41UR 

• elementarne nesreče ali požari, ki prizadenejo delavca, ki dela pri zadnjem delodajalcu več kot 10 let 
1.820,51 EUR 

• elementarne nesreče ali požari, ki prizadenejo delavca, ki dela pri zadnjem delodajalcu do 10 let 1.456,41 
EUR 

• enkrat na leto v primeru daljše bolezni nad 3 mesece  (konkretna višina se  določi na okoliščine posameznega 
primera) 

Vir: 54. člen KPD za kovinske materiale in livarne in 56. člen KPD za kovinsko industrijo in 57. člen KPD za 
elektroindustrijo,  za osnovo se upošteva povprečna plača v zadnjih 3 mesecih v   RS, če pa je za delavca 

ugodneje, pa se upošteva povprečna plača v zadnjih 3 mescih pri  delodajalcu   

12. JUBILEJNE NAGRADE 

Za KPD kovinskih materialov in livarn Slovenije 

• za 10 let delovne dobe 549,84 EUR 

• za 20 let delovne dobe 824,76 EUR 

• za 30 let delovne dobe 1.099,68 EUR 

• za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 1.374,60 EUR (9. člen Uredbe: do 919 EUR se ne všteva v 
davčno osnovo) 

Za KPD elektroindustrije Slovenije  

• za 10 let delovne dobe 587,50 EUR 

• za 20 let delovne dobe 881,25 EUR 

• za 30 let delovne dobe 1.175,00 EUR 

• za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 1.468,75 EUR (9. člen Uredbe: do 919 EUR se ne všteva v 
davčno osnovo) 

Za KPD za kovinsko industrijo Slovenije: 

• za 10 let delovne dobe 535,92 EUR 

• za 20 let delovne dobe 803,88 EUR 

• za 30 let delovne dobe 1.071,84 EUR 



 

 

• za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu 1.339,80 EUR (9. člen Uredbe: do 919 EUR se ne všteva v 
davčno osnovo) 

Vir: 52. člen KPD za kovinske materiale in livarne in 57. člen KPD za kovinsko industrijo in 58. člen KPD za 
elektroindustrijo 

13. NAGRADA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM TER VAJENCEM NA OBVEZNEM PRAKTIČNEM DELU 

1. KPD za kovinske materiale in livarne ter KPD za kovinsko industrijo Slovenije: 

• 172 EUR na mesec (dijaki in študenti) 
Nagrada vajencem na obveznem praktičnem delu: 

• 250 EUR na mesec za 1. letnik 

• 300 EUR na mesec za 2. letnik 

• 400 EUR na mesec za 3.  letnik 
Vir: 60. člen KPD za kovinske materiale in 59. člen za kovinsko industrijo ter 12. člen Uredbe…, 4. odst. 20. člena 
Zakona o vajencih (Ur. l. RS št. 25/17) 

 
2. KPD za elektroindustrijo Slovenije: 

• 269,95 EUR na mesec (dijaki in študenti) 
Vir: 60. člen KPD za elektroindustrijo Slovenije 

Nagrada vajencem na obveznem praktičnem delu: 

• 250 EUR na mesec za 1. letnik 

• 300 EUR na mesec za 2. letnik 

• 400 EUR na mesec za 3. letnik 
Vir: 12. člen Uredbe…in 4. odst. 20. člena Zakona o vajencih (Ur. l. RS 25/17) 

Za vse najnižja urna postavka za študentsko delo: 
- 5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto) 

Vir: Odredba o uskladitvi najnižje urne postavke za opravljeno delo začasnih in občasnih del (Ur. l. RS št. 17/19) 

14. DRUGO 

• minimalna plača od 1.1. 2020 ( Ur. l. RS št.83/18)  940,58 EUR 

• povprečna mesečna bruto plača za februar 2019 na zaposlenega v RS  1.799,66 EUR 

• povprečna mesečna bruto plača za december  2019 – februar 2020 na zaposlenega v 
RS 

1.820,51 EUR 

• povprečna mesečna bruto plača po dejavnostih za  januar 2020  

• C – predelovalne dejavnosti               1.830,46 EUR 

• C / 24 – proizvodnja kovin 2.020,20 EUR 

• C / 25 – Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 1.569,73 EUR 

• C / 26 – Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov               1.924,31 EUR 

• C / 27 – Proizvodnja električnih naprav               1.595,12 EUR 

• C / 28 – Proizvodnja drugih strojev in naprav 1.863,37 EUR 

• C / 29 – Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 1.606,60 EUR 

• C / 30 – Proizvodnja drugih vozil in plovil 1.708,68 EUR 

• C / 32.1 – Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov 1.501,95EUR 

• C / 32.5 – Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov 1.301,85 EUR 

• C / 33 – Popravila in montaža strojev in naprav 1.754,58 EUR 

 

 
Pripravil Bogdan Ivanovič  SKEI Slovenije         

 


