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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«.

Plača v sektorju trgovine in storitev
v Italiji

• 36. člen italijanske ustave predvideva, da »mora biti plača sorazmerna
s kakovostjo in količino dela, in mora biti takšna, da lahko delavec
zagotovi sebi in družini svobodno in spodobno življenje«
• Minimalno plačo obravnavajo kolektivne pogodbe (KP) za posamezne
dejavnosti, ki jih podpišejo sindikati in združenja delodajalcev in
veljajo na državni ravni
• V primeru, da delodajalec ni član podjetniškega združenja podpisnika
vsedržavne KP, mora vseeno spoštovati plačo, ki jo ta predvideva
• Delovno-pravni viri
•
•
•
•

Mednarodna (ILO) in Evropska zakonodaja
Ustava
Državna zakonodaja
Kolektivne pogodbe prve in druge stopnje

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«.

Kolektivna državna
pogodba za
zaposlene v
podjetjih
terciarnega
sektorja, distribucije
in storitev
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Plača v sektorju trgovine in storitev
v Italiji
• Znesek minimalne plače ni zakonsko predviden;
• Ne obstaja krovni zakon o delovnih razmerjih, zakonodaja je razpršena
po raznih zakonih in odlokih

• Zakonodaja prepušča določeno avtonomijo kolektivnim pogodbam, ki
jih sklenejo združenja delodajalcev in sindikatov
• Tarifni razredi niso vezani na izobrazbo zaposlenih
• Tarifni razredi so vezani na vrsto dela, ki ga zaposleni opravlja

• Obvezen je vpis in plačevanje socialnega zavarovanja (zavod INPS) in
nezgodnega zavarovanja (zavod INAIL)
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Delovni urnik
40 ur tedensko
• Zakon 66/2003 določa standardni delovni urnik
• Zakon ne določa dnevnega trajanja delovnega urnika, pač pa samo obvezen
počitek 11 ur dnevno
• 2 krat po en dan neprekinjenega počitka vsakih 14 dni
• Dovoljen je 10-minutni neplačan odmor v primeru dela nad 6 ur
• Malica ni všteta v plačo
• Delodajalec lahko dodeli uslužbencem “buono pasto” (bon za malico), ki je
neobdavčen do zneska 4,00 € (papirnati bon) ali 8,00€ (elektronski bon)
• Prevoz v službo in iz nje nista plačana
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Ureditev dela za skrajšani delovni
čas

• Določen ali nedoločen čas

• Part time
• Občasno delo („lavoro intermittente“ oz. „job on call“)

• Tipična pogodba s skrajšanim delovnim urnikom („ parttime“)
• Vodoravna (vsak dan, a z manjšim številom ur od polnega
delovnega časa
• Navpična (delo s polnim urnikom, ki se omejuje na določena
obdobja v teku tedna/meseca/leta)
• Mešana (kombinacija obeh variant)
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Plača v sektorju trgovine in storitev
v Italiji
Prodajalec, 4. tarifni razred
• Letna osnova za prispevke 22.662,50 €, vključno 13. in 14. plača
• Prispevki v breme delojemalca 9,19% - delodajalca 28,98%
• Prispevki na plačo: 6.700,00 € za socialno zavarovanje in
pogodbeni skladi za dodatno zdravsteno zavarovanje
• Prispevek za nezgodno zavarovanje na plačo: 86,00 €
• Rezervacija za letni znesek odpravnine: 1.565,00 €
• Bruto strošek: 31.014,00 €, mesečno 2.584,00 €
• Neto plača za 14. mesečnin: 17.700,00 €, mesečna plača
1.265,00 €
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Tarifni razred Minimalna plača
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