
 

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Institucionalna in 

administrativna usposobljenost«; prednostne usmeritve »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega 

in socialnega dialoga. 

OD 1. MAJA 2011 DALJE BODO VELJALE NOVE VIŠINE NAJNIŽJIH 
OSNOVNIH PLAČ PO KOLEKTIVNI POGODBI DEJAVNOSTI TRGOVINE 
SLOVENIJE IN POVRAČILA STROŠKA ZA PREHRANO MED DELOM 

 

Pogodbeni stranki Sindikat delavcev trgovine Slovenije - ZSSS, Konfederacija 

sindikatov 90 Slovenije, Sindikat trgovine Slovenije ter Svet gorenjskih 

sindikatov na strani delojemalcev in Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje 

delodajalcev Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev 

sta 13. aprila 2011 sklenili SPREMEMBE KOLEKTIVNE POGODBE 
DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE IN TARIFNE PRILOGE H KOLEKTIVNI 
POGODBI DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE (v nadaljevanju: 
spremembe KPDTS).  

Glede na to, da ima Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije na podlagi 

sklepa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve številka 02047-4/2006-26 

z dne 23. 1. 2008 status razširjene veljave, veljajo spremembe za vse 
delodajalce v dejavnosti G – Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih 
vozil.  

Spremembe KPDTS bodo stopile veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

Na podlagi sprejetih sprememb se: 

• bodo z dnem 1. maj 2011 spremenile najnižje osnovne plače po KPDTS 
in sicer bodo najnižje osnovne plače po KPDTS za delo opravljeno od 1. maja 
2011 dalje (izplačilo majskih plač v mesecu juniju 2011) znašale: 

 

Tarifni 
razred 

 NOP v EUR 

od 1. 5. 2011 

I. Enostavna dela 442,30 

II. Manj zahtevna dela 479,18 

III. Srednje zahtevna dela 527,13 

IV. Zahtevna dela 578,75 
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V. Bolj zahtevna dela 645,11 

VI. Zelo zahtevna dela 755,75 

VII. Visoko zahtevna dela 901,34 

 
 

• bo z dnem 1. maj 2011 spremenila višina povračila stroška za prehrano 
med delom, ki bo od 1. 5. 2011 dalje znašala najmanj 4,00 EUR za dneve 
prisotnosti na delu. 
 

• določi minimalni regres za letni dopust za leto 2011, ki znaša 748,10 
EUR, od tega mora delodajalec izplačati v denarju  najmanj 55 % tega 
zneska, preostali del pa v skladu s 4. odstavkom 1. točke (Regres za letni 
dopust) 81. člena normativnega dela KP trgovine (V primeru izplačila dela 
regresa v nedenarni obliki je delodajalec dolžan ta del regresa zagotoviti v 
obliki, ki jo delavec potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih 
potreb, le-ta pa mora biti po vrednosti enakovredna denarni obliki.); 

 
• veljavnost KPDTS podaljša do 31. 12. 2013. 
 

 


