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SINDIKALNA LISTA ZA NOVEMBER 2022 
 
Vir: 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, 58/20 in 49/22) 
Vir: za dejavnost kovinske industrije Slovenije (Ur. l .RS št. 6/15, 6/17, 66/17, 82/18 in 79/22) 
Vir: za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Ur. l. RS št. 78/14, 22/17, 84/18 , 82/19 in 26/22) 
 

Najnižje osnovne plače po KPD za KOVINSKE MATERIALE IN LIVARNE  
                Veljajo od 1.1.2022 dalje (plače za januar, izplačane v februarju 2022)     

Tarifni razred Najnižja mesečna osnovna plača Najnižja osnovna plača na uro   

I. Enostavna dela 567,24 € 3,26 €   

II. Manj zahtevna dela 628,14 € 3,61 €   

III. Srednje zahtevna dela 690,78 € 3,97 €   

IV. Zahtevna dela 789,96 € 4,54 €   

V. Bolj zahtevna dela 861,30 € 4,95 €   

VI. Zelo zahtevna dela 1.005,72 € 5,78 €   

VII. Visoko zahtevna dela 1.176,24 € 6,76 €   

VIII. Najbolj zahtevna dela 1.346,76 € 7,74 €   

IX. Izjemno pomembna, 
najbolj zahtevna dela 

1.586,88 € 9,12 €   

 
 

Najnižje osnovne plače po KPD za ELEKTROINDUSTRIJO    

           Veljajo od 1.4.2022 dalje (plače za april, izplačane v maju 2022)   

Tarifni razred 
Najnižja mesečna osnovna 

plača 

Mesečni zneski NOP se 
delijo s 174 ur in se 

zneski zaokrožijo na 2 
decimalki 

I. Enostavna dela 606,30 €   

II. Manj zahtevna dela 620,91 €   

III. Srednje zahtevna dela 681,17 €   

IV. Zahtevna dela 767,00 €   

V. Bolj zahtevna dela 836,41 €   

VI. Zelo zahtevna dela 973.37 €   

VII. Visoko zahtevna dela 1.132,25 €   

VIII. Najbolj zahtevna dela 1.292,95 €   

IX. Izjemno pomembna, najbolj 
zahtevna dela 

1.521,23 € 
  

 
 
 
 
 
 



Najnižje osnovne plače po KPD za KOVINSKO INDUSTRIJO             
        Veljajo od 1.7.2022 dalje (plače za julij 2022, izplačane v avgustu 2022)     

Tarifni razred 
Najnižja mesečna osnovna 

plača 
Najnižja osnovna plača na 

uro 
  

I. Enostavna dela 565,85 € 3,252 €   

II. Manj zahtevna dela 617,35 € 3,548 €   

III. Srednje zahtevna dela 683,30 € 3,927€   

IV. Zahtevna dela 778,82 € 4,476€   

V. Bolj zahtevna dela 848,60 € 4,877€   

VI. Zelo zahtevna dela 993,89 € 5,712€   

VII. Visoko zahtevna dela 1.159,19 € 6,662€   

VIII. Najbolj zahtevna dela 1.322,57 € 7,601€   

IX. Izjemno pomembna, 
najbolj zahtevna dela 

1.565,13 € 8,995€   

 
 

REGRES ZA PREHRANO MED DELOM   
              (spremembe veljajo od 1.9.2022 dalje) 

NA DAN  7,96 € 
Za delo nad 10 do 11 ur dnevno  0,99 € za vsako naduro 

V primeru dela več kot 3 nadure (ni regresa po 2. točki) 7,96 € 
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, 76/08/ in 87/22) 

 
 

PREVOZ NA DELO IN Z DELA   
                (spremembe veljajo od 1.8.2022 dalje) 

                         Najmanj 80% javnega prevoza 

Kilometrina za prevožen polni km 0,21 € 

Kilometrina za službeno potovanje 0,43 € 
Vir: 57. člen KPD KMiL, 52. člen KPD KI in KPD EI ter 3. točka tarifne priloge 1 in Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov 
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 
 

 
 

DNEVNICE ZA SLUŽBENO POTOVANJE V SLOVENIJI 
                                (spremembe veljajo od 1.8.2008 dalje) 

Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur) 21,39 € 

Polovična dnevnica (nad 8 do vključno 12 ur) 10,68 € 

Znižana dnevnica (nad 6 do vključno 8 ur) 7,45 € 
Vir: 57. člen KPD KMiL, 52. člen KPD KI in KPD EI ter 3. točka tarifne priloge 1 in 4. člen Uredbe 

 
 

DNEVNICE ZA SLUŽBENO POTOVANJE V TUJINI 

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



TERENSKI DODATEK                                                                        
(spremembe veljajo od 1.8.2008 dalje)                                                                                                      

NA DAN 4,49 € 
  Vir: 58. člen KPD KMiL, 53. člen KPD KI in KPD EI   ter 3. točka tarifne priloge 1 ter 7. člen Uredbe  

 
 

REGRES ZA LETNI DOPUST   

KPD za kovinske materiale in livarne (Ur. l. RS št. 26/22) 1.100,00 €  

KPD za elektroindustrijo ( Ur. l. RS št. 49/22) 1.125,00 € 

KPD za kovinsko industrijo ( Ur. l. RS št. 15/22) 1.100,00 € 
  

100% povprečne plače v RS 1.986,82 € 
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) 

 
 

ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI   

KPD za kovinske materiale in livarne                     IN   KPD za kovinsko industrijo 

5 let DD pri zadnjem delodajalcu 
1.999,00 € 

oz.  1 povprečna  plača delavca v zadnjih 
3 mesecih, če je to za delavca ugodnejše 

10 let DD pri zadnjem delodajalcu 
3.998,00 € 

oz.  2 povprečni plači delavca v zadnjih 3 
mesecih, če je to za delavca ugodnejše 

20 let DD pri zadnjem delodajalcu 
5.997,00 € 

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 

7.996,00 € 

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 kov. industrijo   

KPD za elektroindustrijo   

5 let DD pri zadnjem delodajalcu 
1.999,00 € 

oz.  1 povprečna  plača delavca v zadnjih 
3 mesecih, če je to za delavca ugodnejše 

15 let DD pri zadnjem delodajalcu 
3.998,00 € 

oz.  2 povprečni plači delavca v zadnjih 3 
mesecih, če je to za delavca ugodnejše 

20 let DD pri zadnjem delodajalcu 
5.997,00 €    

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 

7.996,00 €   
oz.  4 povprečne plače delavca v zadnjih 
3 mesecih, če je to za delavca ugodnejše 

Vir: 56. člen KPD za elektroindustrijo   
 
 
 
 
 



SOLIDARNOSTNE POMOČI   

Smrt delavca, ki je delal pri zadnjem delodajalcu več kot 10 let 3.398,30 € 

Smrt delavca, ki je delal pri zadnjem delodajalcu do 10 let 2.398,80 € 
Smrt ožjega družinskega člana delavca, ki dela pri zadnjem delodajalcu 
več kot 10 let  1.999,00 € 
Smrt ožjega družinskega člana delavca, ki dela pri zadnjem delodajalcu 
do 10 let  1.599,20 € 
Ob nastanku težje invalidnosti (najmanj II. kat.) delavca, ki dela pri 
zadnjem delodajalcu več kot 10 let 1.999,00 € 
Ob nastanku težje invalidnosti (najmanj II. kat.) delavca, ki dela pri 
zadnjem delodajalcu do 10 let 1.599,20 € 
Elementarne nesreče ali požari, ki prizadenejo delavca, ki dela pri 
zadnjem delodajalcu več kot 10 let 1.999,00 € 
Elementarne nesreče ali požari, ki prizadenejo delavca, ki dela pri 
zadnjem delodajalcu do 10 let 1.599,20 € 
Enkrat na leto v primeru daljše bolezni nad 3 mesece (konkretna višina se določi glede 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  

 
 

JUBILEJNE NAGRADE   
KPD za kovinske materiale in livarne 

10 let delovne dobe 567,24 € 

20 let delovne dobe 850,86 € 

30 let delovne dobe 1.134,48 € 
40 let DD pri zadnjem delodajalcu  
                      9. člen Uredbe: do 919€ se ne všteva v davčno osnovo 1.418,10 € 

KPD za elektroindustrijo    

10 let delovne dobe 606,30 € 

20 let delovne dobe 909,45 € 

30 let delovne dobe 1.212,60 € 
40 let DD pri zadnjem delodajalcu  
                        9. člen Uredbe: do 919€ se ne všteva v davčno osnovo 1.515,75 € 
KPD za kovinsko industrijo   

10 let delovne dobe 565,85 € 

20 let delovne dobe 848,76 € 

30 let delovne dobe 1.131,70 € 
40 let DD pri zadnjem delodajalcu  
                         9. člen Uredbe: do 919€ se ne všteva v davčno osnovo 1.414,63 € 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



NAGRADA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM TER VAJENCEM NA OBVEZNEM 
PRAKTIČNEM DELU 
NAJNIŽJA URNA POSTAVKA ZA ŠTUDENTSKO DELO 6,17 € bruto/5,21 € neto 
KPD za kovinske materiale in livarne                         IN  KPD za kovinsko industrijo 

Dijaki in študenti 172 €/mesec 

Vajenci na obveznem praktičnem delu 

1. letnik 250 €/mesec 

2. letnik 300 €/mesec 

3. letnik 400 €/mesec 
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) 

KPD za elektroindustrijo   

Dijaki in študenti 298,02 €/mesec 
Vir: 60. člen KPD za elektroindustrijo Slovenije   

Vajenci na obveznem praktičnem delu   

1. letnik 250 €/mesec 

2. letnik 300 €/mesec 

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

 
 

Minimalna plača od 1.1.2022 1.074,43 € 

Povprečna mesečna bruto plača za september 2022 1.986,82 € 
Povprečna mesečna bruto plača za julij 2022 – september 
2022 

1.999,00 € 

Povprečna mesečna bruto plača po dejavnostih za september 2022 

C - vse predelovalne dejavnosti skupaj 1.970,98 € 
C/24 - proizvodnja kovin 2.145,77 € 
C/25 - proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in naprav 1.869,14 € 
C/26 - proizvodnja rač. el. in opt. izd 2.205,87 € 

C/27 - proizvodnja el. naprav 1.863,24 € 

C/28 - proizvodnja drugih strojev in naprav 2.181,55 € 

C/29 - proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 1.842,03 € 

C/30 - proizvodnja drugih motornih plovil 2.066,74 € 

C/32.1 - proizvodnja nakita 1.821,96 € 

C/32.5 - proizvodnja med. instr. in nap. 1.624,21 € 

C/33 - popravila in montaža str. in nap. 1.906,35 € 
 

Pripravila Mateja Gerečnik, SKEI 

 


