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Zadeva: REG RES ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2019

Spostovani,

v nadaljevanju yam posredujemo navodila glede nakazila sredstev za reg res za letni dopust (v
nadaljevanju regres) za leto 2019.
I. Zakonska

dolocila

Skladno s 131. clenom ZDR-1 je delodajalec dolzan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta,
izplacati reg res najmanj v visini minimalne place, ki za leto 2019 znasa v znesku 886,63 €
bruto. ZDR-1 veze pravico do regresa na pravico do letnega dopusta.
Regres za letni dopust
je 5. 6. 2019.

(v nadaljevanju

regres) se izplaca pri placi za mesee maj 2019, to

Delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo 0 zaposlitvi za polni delovni cas celo koledarsko
pripada reg res v celoti.

leto,

Delavee, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim
letom in ima v posameznem koledarskem
letu obdobje zaposlitve krajse od enega leta,
ima pravieo do 1/12 letnega dopusta za vsak polni mesee zaposlitve, ki se uposteva od
prvega dne zaposlitve
v koledarskem
letu poleg tega pa se 1/28 ali 1/30 ali 1/31 od
dvanajstine za preostale dni. To pravilo, ki velja v zvezi z odmerjanjem letnega dopusta in
sieer, da se upostevajo tudi dnevi v posameznem meseeu, v katerih bo delavee zaposlen
manj kot polni mesee, velja tudi pri izplacilu regresa (primer: ce je delavec v koledarskem
letu zaposlen od 15. 2. do 28. 5., mu pripadajo 3/12 regresa za polne mesece od prvega dne
zaposlitve in regres za preostalih 13 dni zaposlitve).
Ce ima delavec istocasno sklenjenih vee pogodb 0 zaposlitvi s krajsim delovnim casom pri vee
delodajalcih s podrocja VIZ, ima v skladu z 98. clenom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje
in izobrazevanja v Republiki Sioveniji (v nadaljevanju: KPVIZ) pravico do sorazmernega dela
regresa pri vsakem od njih, pri cemer mu mora vsak od delodajalcev izplacati sorazmerni del
regresa, in sicer do visine celotnega regresa.

Delavec, ki ima sklenjeno Ie enG pogodbo 0 zaposlitvi s krajsim delovnim casom je, ne glede
na obseg delovnega casa, v skladu z 98. clenom KPVIZ upravicen do izplacila celotnega
regresa.
Delavec s sklenjeno pogodbo 0 zaposlitvi s krajsim delovnim casom in hkratno zaposlitvijo izven
VIZ (status samozaposlene
osebe; s. p., samostojni kulturni delavec, samostojni sportni
delavec ... ali pogodbo 0 zaposlitvi z drugim delodajalcem) ima pravico do sorazmernega dela
regresa.
Delavci, ki delajo na soli na podlagi pogodbe 0 zaposlitvi z drugo pravno osebo (servisi), niso
upraviceni do regresa s strani sole.
II. Navodila za izpolnjevanje

in posiljanje zahtevka za nakazilo sredstev za reg res

Za pripravo zahtevka za regres je na voljo spletna aplikacija »Izplacila poleg plac« in znotraj te
aplikacije modul »Regres« (v nadaljevanju modul), ki vam na osnovi podatkov, vnesenih v
aplikacijo KPIS, pripravi predlog zahtevka za izplacilo sredstev. Dostop do aplikacije »Izplacila
poleg plac« in modula je omogocen z uporabo digitalnega potrdila na Portalu ministrstva
(http://eportal. mss. ed uS.si).
»1. faza« modula vam ponudi nabor tistih upravicencev do regresa, ki so imeli v zacetku
koledarskega leta 2019 pri vas veljavno pogodbo 0 zaposlitvi, in sicer v delezu, ki je izracunan
na osnovi razporeditev delavcev, veljavnih na dan 30. 4. 2019. V modulu preverite seznam
upravicencev in deleze za izplacilo regresa. V primeru, da seznam upravicencev oziroma njihovi
delezi niso pravilno izracunani, najprej preverite pravilnost vnesenih podatkov v aplikaciji KPIS.
Ce so podatki v aplikaciji KPIS pravilno vneseni, delez regresa pa je kljub temu napacen, Ie
tega popravite v modulu. V primeru, da so podatki napacno vneseni ze v aplikaciji KPIS, je
potrebno korigirati tako podatke v aplikaciji KPIS, kot tudi podatke v modulu. Sprememba
podatkov v aplikaciji KPIS namrec ne vpliva na podatke, ki so ze preneseni v modul.
Pri delavcih, ki so upraviceni do sorazmernega dela regresa glede na zmanjsan obseg
zaposlitve pri delodajalcu (krajsi delovni cas), je delez regresa v modulu, ki ga financira
ministrstvo, dolocen z delezem zaposlitve delavca. Modul bo nato avtomaticno izracunal znesek
regresa, ki pripada delavcu, upostevajoc stevilo mesecev in preostalih dni, ko je zaposlen na
soli.
Podatki 0 ravnateljih ter 0 osebah, ki so na porodniskem dopustu ali so zacasno napotene na
dele v tujino, so zajeti v modulu. Preverite visinG njihovega regresa ter jo po potrebi korigirajte.
Mozen je tudi izpad podatkov tistih oseb, ki so v tekocem koledarskem letu zaposleni izven
datumskih okvirov predvidenih za dolocitev regresa v modulu. V kolikor doloeenega delavca,
ki je do regresa upravieen, ni na seznamu, ga je v modul potrebno dodati in urediti
njegove podatke. Pod opombo v modulu pri dodanem delavcu navedite razlog vasega
vnosa.
V primeru, da se sredstva za posameznega delavca zagotavljajo iz naslova OS MIZS, bo
podatek 0 pripadajocem delezu regresa na seznamu prikazan v stolpcu »Delez MIZS« (v izpisu:
»% MIZS«). Ko delavec v okviru svoje pogodbe 0 zaposlitvi opravlja dela, za katera se
zagotavljajo sredstva od drugih financerjev, kot so SS MIZS, SS kosovno financiranje, VSS
kosovno financiranje, lastna sredstva ali drugo, bo podatek prikazan v stolpcu »Delez drugih
financerjev« (v izpisu: »% DRUGO«). V skladu s tako zajetimi podatki bo ustrezno izracunan
tudi znesek regresa za posameznega delavca, ki bo podlaga za nakazilo sredstev.
Ko boste podatke vseh delavcev v »1. fazi« modula preverili in jih po potrebi korigirali, je
potrebno podatke v modulu potrditi.
Pregledovanje in popravljanje podatkov v »1. fazi« modula bo s strani sol potekalo od 6.
5. 2019 do vkljueno 17. 5. 2019. potem se bo modul za vnose zaprl in popravki podatkov
ne bode vee mozni.
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Po zaprtju modula bo za vnos ostala tudi moznost izpisa potrjenih podatkov za vasa evidenco.
Tega izpisa nam NE POSILJAJTE!
Sredstva, ki bodo nakazana na osnovi podatkov v »1. fazi« modula, predstavljajo akontativno
vrednost nakazila sredstev za reg res. Podrobnejsa kontrola podatkov »1. faze« modula bo 5
strani ministrstva izvedena do konca meseca septembra 2019. 0 negativnih poraeunih
sredstev za regres, ki bodo nastali na podlagi pregleda vasih popravljenih podatkov v »1. fazi«
modula, vas bomo obvestili po e-posti.
Od 27. 9. 2019 dalje bo v modulu odprta »2. faza«, v katero se bodo vnasali zahtevki za
izplacilo po 17. 5. 2019 (pred vnosom zahtevka v »2. fazo« modula je potrebno vnesti vse
podatke delavca v aplikacijo KPIS!).v »2. fazo« modula je potrebno vnesti tudi poraeune
prevee zahtevanih sredstev, ki ste jih prejeli za vase zaposlene na podlagi podatkov v »1. fazi«
modula npr. za delavce, za katere niste imeli informacije, da se bodo v koledarskem letu 2019
upokojili. V »2. fazo« modula ne vnasajte podatkov 0 delavcih, ki so v celoti financirani iz
sredstev drugih financerjev!
Za pravilnost podatkov v modulu, ki so osnova za nakazilo sredstev za regres, jamei odgovorna
oseba zavoda.
Kontaktna oseba na ministrstvu za vprasanja glede regresa je Adrijana Laknar: tel. 01 400 57
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S pozdravi,
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Poslano:
naslovnikom,
zbirki dokumentarnega
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