
 

 

  

Regres za letni dopust v letu 2019 - preverite!  

Letošnji regres za letni dopust je oproščen plačila davkov in prispevkov. 

Za zaposlene, za katere veljajo naše tri kolektivne pogodbe, so najnižji možni zneski regresa: 

 Za dejavnost kovinskih materialov in livarn – 950€ 

 Za dejavnost elektroindustrije – 890€ 

 Za dejavnost kovinske industrije – 900€ 

Za višji znesek regresa se dogovarja sindikat v podjetju. 

Če je v podjetniški kolektivni pogodbi že dogovorjen višji regres, potem mora delodajalec 

izplačati najmanj takšnega. 

Regres mora delodajalec v skladu s KPD, ki jih podpisuje SKEI,  izplačati najpozneje do konca meseca junija 
tekočega koledarskega leta, razen ob določenih izjemah: V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni 
dopust izplača najkasneje do 1. novembra tekočega leta, če se tako sporazumeta reprezentativni sindikat pri 
delodajalcu in delodajalec v posebnem sporazumu. 

Če se spomnimo, so v zadnjem obdobju delodajalci zatrjevali, da bi izplačevali višje zneske, če večino tega 
ne bi pobrala država. 

Zdaj je regres popolnoma razbremenjen, zato lahko upravičeno pričakujemo višje dogovorjene zneske 
regresa za letni dopust. 

Naj razlike ne pospravijo v žep delodajalci! Vlada je s tem ukrepom razbremenila zaposlene in ne podjetja! 

Podrobnejši opis FURS 

Rabite pomoč? 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 5/2019  

04.06.2019 - Aktivnosti SKEI v maju 2019.  

DELAVSKA ENOTNOST  
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Tematska številka DE - Mednarodna obzorja; 31.5.2019  

04.06.2019 -  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Pravni vidik mobinga ter vloga sindikata; predavatelj Vojko Fon  

12.12.2018 - Kaj lahko naredim sam in kaj lahko naredi sindikat?  

 

Prepoznavanje in reševanje konfliktov; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

12.12.2018 - Naučimo se reševati in obvladovati konflikte.  

 

Kolektivna pogajanja; predavatelj Bogdan Ivanovič  

11.12.2018 - V kolektivnih pogajanjih gre za reševanje konfliktov in interesov med 

delom in kapitalom.  

 

  

  

© 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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