S 1. MARCEM 2018 STOPIJO V VELJAVO NOVE VIŠINE NAJNIŽJIH OSNOVNIH
PLAČ V TRGOVINSKI DEJAVNOSTI ZA IV., V., VI in VII. TARIFNI RAZRED
Z Aneksom. št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Ur. l. RS, št.
40/2017 - KPDTS) so se med drugim določile tudi nove višine najnižjih osnovnih plač (v
nadaljevanju: NOP) v trgovinski dejavnosti.
Najnižja osnovna plača pomeni najnižje ovrednoteno delo v določenem tarifnem razredu
za povprečni mesečni polni delovni čas, oziroma z njim izenačen delovni čas. Najnižje
osnovne plače za posamezni tarifni razred po KPDTS predstavljajo minimum pri določanju
najnižjih osnovnih plač zaposlenih pri delodajalcih v trgovinski dejavnosti.
NOP za I., II. in III. tarifni razred, ki so bile določene s KPDTS so se s 1. 9. 2017 povišale
za 8,0 %, NOP za IV., V., VI in VII. tarifni razred, ki so bile določene s KPDTS pa so se s
1. 9. 2017 povišale za 2,5 %, s 1. 3. 2018 pa se povišajo še za 2,5 % na osnovo, ki
je veljala pred sklenitvijo aneksa.
Tako najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo
opravljeno od vključno 1. 3. 2018 dalje znašajo:
Tarifni
razred

NOP v EUR

I.

Enostavna dela

531,49

II.

Manj zahtevna dela

551,88

III.

Srednje zahtevna dela

584,67

IV.

Zahtevna dela

624,10

V.

Bolj zahtevna dela

695,66

VI.

Zelo zahtevna dela

814,97

VII.

Visoko zahtevna dela

971,95
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Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija,
iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna
država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev
zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s
sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v
procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

