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KJE SO PASTI LETOŠNJEGA IZPLAČILA REGRESA 

 

PRAVNE PODLAGE 
Izplačilo regresa moramo obravnavati na podlagi več predpisov in sicer: 

- Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa pravico zaposlenega in obveznost delodajalca 
za izplačilo regresa, 

Davčno obravnavo regresa pa določata dva predpisa, ki jih je potrebno upoštevati in sicer: 
- Zakon o spremembah Zakona pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F) 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (ZDoh-2U) 

Oba zakona sta začela veljati 4.5.2019, posebnost je, da veljata za celo leto 2019. 
 

ČAS IZPLAČILA REGRESA 
Zakonska obveza delodajalca je, da izplača regres za LD najkasneje do 01.07. S kolektivno pogodbo na 
ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, 
vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. Če kot delodajalec niste zavezani k 
nobeni KP, potem te možnosti nimate. Takšna določba v internem aktu je nična. 
Vsi imate možnost izplačati regres v več delih in sicer tako, da je zadnji obrok izplačan najkasneje do 
01.07. posameznega leta, kasneje (do 01.11.) pa samo nelikvidni delodajalci, ki imajo to zapisano v 
KP, ki jih zavezuje. 
 

SORAZMERNI DEL  REGRESA 
Zaposlenim, ki niso zaposleni celo leto ali niso zaposleni za polni delovni čas, pripada sorazmerni del 
regresa, a je potrebno pravilno uporabljati več pravil in sicer : 
Zaposleni za krajši delovni čas: 

- 65. člen ZDR-1, njim pripada sorazmerni del regresa (to so osebe, ki so pri delodajalcih na 
lastno željo ali v skladu s potrebami delovnega procesa zaposleni za delovni čas, ki je krajši od 
polnega. Npr. zaposleni za 4 ure ali 6 ur dnevno ipd.) 

- 67. člen ZDR-1, njim pripada polni regresa. 
Zaposleni, ki prihajajo in odhajajo med letom: 

- Osnovno pravilo je, da delavcem, ki so pri delodajalcu sorazmerni del leta, pripada pravica do 
sorazmernega dela regresa. 

Nekaj primerov: 
1. Delavec je zaposlen pri delodajalcu od 1.1. dalje in ima pogodbo o zaposlitvi za DČ, do 

30.09.2019. Delodajalec mu bo najkasneje do 01.07. izplačal 9/12 regresa, ki je določen v KP 
oz. v podjetju. 

2. Delavec je zaposlen za NDČ in delodajalec mu izplača do 1.7. celotni regres. S 30.9. pa 
delavec delodajalca zapusti. V tem primeru delavcu pripada samo 9/12 regresa in delodajalec 
ga bo terjal za vračilo 3/12. Delodajalci ne smete samovoljno poračunati preveč izplačani 
regres, ampak lahko to storite, če vam je delavec dal izrecno pisno soglasje, da smete do 
narediti. Lahko se dogovorita, da vam znesek nakaže sam. Če nič od tega ni mogoče, lahko 
uveljavite vračilo samo v tožbenem zahtevku. 

3. Delavec se je zaposlil v podjetju 30.06. in ima pogodbo za DČ do 31.12.. Dne 1.7. mu morate 
izplačati regres v višini 6/12. 

4. Delavec ima odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov. Odpovedni rok se izteče 31.7., delavec 
pa je v bolniškem staležu in ne veste, kdaj ga bo zaključil in kdaj ga boste lahko odjavili od 
delovnega razmerja. V tem primeru mu izplačate do 1.7. regres v višini 7/12, razliko pa 
potem, ko je poznan datum dejanske prekinitve delovnega razmerja. 
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5. Delavec je zaposlen od 1.5. in ima pogodbo za DČ do 31.7.. Do 1.7. mu izplačamo regres v 
višini 3/12. Če mu delodajalec podaljša pogodbo do 30.11. mu nove 4/12 regresa izplačate ob 
izplačilu zadnje plače, ki bo v decembru. Če bo delavec ostal na delu do 31.12. , pa mu 
izplačate regres najkasneje do 31.12.. Izplačilo regresa skupaj z decembrsko plačo, ki je v 
januarju, bi lahko bilo problematično. 

 

VIŠINA REGRESA 
Najnižja višina izplačanega regresa je tista, ki jo določa KP, ki zavezuje delodajalca. Če KP ni in 
delodajalec nima akta, povem velja zakonsko določilo, da je najnižji  regres potrebno izplačati v 
višini minimalne plače. Najvišji regresa, od katerega ni potrebno plačati davkov in prispevkov je 
100% povprečne letne plače zaposlenih v RS. Seveda lahko delodajalec izplača tudi višji regres, a 
bo moral od razlike plačati vse dajatve. 
 

DAVČNA OBRAVNAVA REGRESA 
Spremenjeni 144. člen ZPIZ-2 pravi, da se prispevki plačujejo od regresa, ki presega 100% zadnje 
znane povprečne plače zaposlenih v RS. 
13. točka 44. člena ZDoh-2 pravi, da se v davčno osnovo iz delovnega razmerja se ne všteva 
regres, ki je določen kot pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom ali vsebinsko primerljiv 
dohodek iz tujine in sicer do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.  
Nov 6. odstavek 109.člena ZDoh-2 pa pravi, da se v vsoto ne šteje posamezno izplačilo tega 
dohodka, za katerega niso izpolnjeni pogoji za davčno obravnavo po 13. točki 44. člena tega 
zakona. 
Spremenjene določbe zakona o dohodnini je razumeti tako, da morate delodajalci izpolniti 
zakonsko obveznost do izplačila regresa  do 01.07., če želite, da bodo izplačila izpolnjevala 
zakonske pogoje in od njih ne bo potrebno plačevati davkov in prispevkov. Izjema so samo 
nelikvidni delodajalci, ki jim to omogoča kolektivna pogodba in vse zaposlitve, ki bodo izvedene 
po 1.7., kjer imate možnost izplačila regresa do 31.12. 
Izplačilo regresa, ki je mimo teh določb, ne izpolnjuje zakonskih pogojev in bo od takšnih izplačil 
potrebno plačati davke in prispevke. 
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