
 

 

  

Skrajni rok za izplačilo regresa se je iztekel konec oktobra  

Izplačilo regresa je pravica delavca, ki mu pripade s sklenitvijo delovnega razmerja, vsako leto pa delavcu pripada 
regres, vsaj v višini minimalne plače.  

V podjetjih, kjer se o višini regresa dogovarja SKEI, morajo zaposleni prejeti: 

 dejavnost kovinskih materialov in livarn - najmanj 950€ regresa, 

 dejavnost elektroindustrije - najmanj 890€ regresa, 

 dejavnost kovinske industrije - najmanj 900€ regresa. 

Višje zneske v posameznih podjetjih dogovarja sindikat v podjetju. 

Rok za izplačilo se vsako leto izteče s 1. julijem, v kolikor pa podjetju to dopušča kolektivna pogodba in v kolikor 

se podjetje sooča z likvidnostnimi težavami, pa se izplačilo regresa lahko odloži. 

Delodajalec lahko preloži izplačilo regresa če: 

 to dopušča njegova kolektivna pogodba, 

 se znajde v resnih likvidnostnih težavah. 

Ne glede na vse, pa gre zgolj za odlog izplačila. To pomeni, da mora regres v vsakem primeru izplačati 
najkasneje do 1.11. v tekočem letu. 

POZOR! 1.11. do katerega mora biti regres izplačan in na voljo delavcu. 
Torej mora imeti delavec 1.11. regres na svojem tekočem računu. 

Če delodajalec regresa ne izplača tudi po tem roku, ima delavec izplačilo regresa izterjati. 

Vsekakor je v prvem koraku priporočljivo delodajalca na izplačilo pozvati, preveriti, zakaj do izplačila ni prišlo in kdaj 
ga lahko delavec pričakuje. 

V primeru, da delodajalec regresa ne more ali ne želi izplačati, lahko delavec izplačilo doseže po sodni poti, tako da 
vloži tožbo na pristojno delovno sodišče. 

Delavec lahko izterja regres za letni dopust za zadnjih 5 let. 

Rabite pomoč? 

GALERIJA  
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Seminar SMH-IS in SKEI - Trakošćan, 24.10. in 25.10.2019  
29.10.2019 -  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Tematska številka DE - Dostojna starost, 24.10.2019  
29.10.2019 - Vsak si zasluži dostojno starost.  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Pravni vidik mobinga ter vloga sindikata; predavatelj Vojko Fon  
12.12.2018 - Kaj lahko naredim sam in kaj lahko naredi sindikat?  

 

Tehnike pogajanj; predavateljica Mateja Gerečnik  
12.12.2018 - Dober pogajalec pozna tehnike in nasprotnika.  

 

Delovna razmerja; predavatelj Bogdan Ivanovič  
11.12.2018 - Temeljne smernice za zavedanje in poznavanje ter spoštovanje 
pravic.  

 

  

  

© 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.  
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