
 

 

 

  

Pravica do regresa: do kdaj, komu in v kakšni višini?  

Pravica do regresa za letni dopust je vezana na pravico do letnega dopusta. Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima 
pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres za letni dopust 
predstavlja namreč denarno odmero, ki je delavcu namenjena za oddih v času dopusta. Inšpektorat RS za delo 
opozarja, da so kršitve glede plačila za delo že več let zapored najpogosteje ugotovljene kršitve na področju 
delovnih razmerij. 

Minimalna višina regresa za dejavnosti, ki jih pokriva SKEI: 

 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 

Pravica do regresa in izplačilo – do kdaj? 

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjemoma se lahko regres 
izplača do 1. novembra tekočega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. V 
slednjem primeru je še pogoj nelikvidnost delodajalca in soglasje sindikata. 

Izplačilo regresa za letni dopust do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS (trenutno 
znaša povprečna bruto plača v Sloveniji 1.799,66 EUR) razbremeni dohodnine in prispevkov za socialno varnost. 

Potrebujete pomoč? 

Član SKEI Slovenije ima pravico do brezplačne pravne pomoči pri uveljavljanju pravic na podlagi dela in iz 
delovnega razmerja ter do brezplačnega pravnega varstva, vključno s pravico do zastopanja pred sodiščem. 
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© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  

 

  

 

 

http://skei.si/nLog/newsletter-1028/user-0/url-6497/
http://skei.si/nLog/newsletter-1028/user-0/url-6495/
http://skei.si/nLog/newsletter-1028/user-0/url-6497/

