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DRUŽBAM IN PODJETJEM, 
KJER IMAMO ORGANIZIRAN SINDIKAT 
ALI POSAMEZNE ČLANE SGIT 
 
 

Pobuda za izplačilo višjega regresa za letni dopust, kot je po Kolektivni pogodbi dejavnosti 
gostinstva in turizma Slovenje (Uradni list RS, št. 56/2018, 13/19 in 16/19, v nadaljevanju KP 
GIT) 
 
Spoštovani! 
 
V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije smo sprejeli odločitev, da vsem delodajalcem, 
kjer imamo organiziran sindikat ali samo individualne člane sindikata, posredujemo pobudo za 
večje izplačilo regresa, kot je v KP dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (1.050,00 evra za leto 
2019).  
 
S 4.5.2019 sta začeli veljati noveli zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, na podlagi katerih od regresa za letni dopust v višini do povprečne bruto plače RS 
(1.723,00 evra) ne bo treba obračunati davkov in prispevkov za socialno varnost (bruto=neto).  
 
Delodajalci se boste tako sami odločali o višini regresa, ki ga boste izplačali svojim zaposlenim, 
vendar v skladu z ZDR-1, regres ne sme biti nižji od minimalne plače, ki znaša 887 evrov oz. po 
KP dejavnosti gostinstva in turizma v višini 1.050,00 evra.  
Tisti delodajalci, ki ste regres svojim zaposlenim že izplačali (pred uveljavitvijo zakonskih 
sprememb), bodo  iz Davčne uprave zaposlenim vrnili že plačane prispevke in akontacijo 
dohodnine s  posebno odločbo, ki jo bodo izdali najkasneje do 30. junija, za kar ste zagotovo že 
seznanjeni.  
 
Zaradi davčne razbremenitve je to za vas kot delodajalca v izredno pomoč, da lahko na ugoden 
način nagradite svoje zaposlene za prizadevnost, pripadnost in lojalnost podjetju. S plačami smo 
namreč v gostinstvu in turizmu še vedno na repu vseh storitvenih dejavnosti. Kljub temu, da 
turizem še naprej beleži ugodno rast, se to v žepih večine zaposlenih, žal ne pozna.  
 
Verjamemo, da cenite svoje sodelavce in da vam, kot delodajalcu, izplačilo višjega regresa ne 
predstavlja bistvenih ekonomskih ovir in težav. Vsi se namreč zavedamo, da je le zadovoljen 
delavec tudi dober delavec.  
 
S spoštovanjem, 
 
Breda Črnčec, dipl.ekon.                   Kristijan Lasbaher, l.r. 
gen.sekretarka SGIT Slovenije                  predsednik SGIT Slovenije 
           
 


