
Večina primorskih podjetij bo regrese izplačala še ta mesec - Ponekod v dveh delih

Nekateri so ga že porabili, drugi ga še niso niti
dobili. Regresa namreč. Običajnim
primerjavam zneskov po različnih družbah so
se letos pridružile tudi polemike o tem, ali je
spodobno, da družbe, ki poslujejo slabo, lahko
zaposlenim izplačajo visoke regrese.

PRIMORSKA ► Podjetja
morajo do konca junija iz-
plačati regres, razen če se
vodstvo in sindikat s sin-
dikatom oziroma zaposle-
nimi v podjetju dogovorijo
drugače. Nekatera primor-
ska podjetja so regres iz-
plačala že z marčevsko
plačo, večina zaposlenih pa
ga bo dočakala junija; po-
nekod se obeta izplačilo v
dveh obrokih. O zneskih, ki
so jih ali jih še bodo iz-
plačali, smo povprašali ne-
katera primorska podjetja.

V Banki Koper
vsaj po eno plačo

Regres so zaposlenim že
aprila izplačali v Luki Koper,
Intereuropi in njeni odvisni
družbi Interagent, medtem
ko se morajo v hčerinski
družbi Transport sprijazniti
z regresom v dveh delih;
večjemu aprilskemu bo do
oktobra sledil manjši. V vseh
omenjenih primerih je re-
gres usklajen s podjetniško
kolektivno pogodbo.

Regres so že dobili tudi v
Banki Koper. Vsak zaposleni
je v žep pospravil eno plačo;
če je ta nižja od zneska, ki je
za regres določen v kolek-
tivni pogodbi, so izplačali 80
odstotkov zneska pov-
prečne plače v družbi. Prav

tako maja so se regresa v
višini 1045 evrov bruto raz-
veselili tudi zaposleni v
Splošni plovbi.

Največ jih bo junija
Največ družb izplačilo re-

gresa načrtuje junija. To
velja za Fructal in Salonit, do
konca meseca ga obljubljajo
tudi v Lami, Gonzagi, Iskri
Avtolelektriki, Pivki in De-
lamarisu. V TT Okroglica
bodo regres izplačali v enot-
nem znesku do konca ju-
nija. Znesek še ni dogovor-
jen, običajno je skladen z
regresom po kolektivni po-
godbi. "Lani smo 734 evrov
bruto izplačali v dveh delih.
V primeru dobrega poslo-
vanja ob koncu leta iz-
plačamo tudi razliko do
maksimalnega regresa, kot
del božičnice," pravi Evgen
Kette, direktor TT Okrogli-
ca.

V Kolektorju so s sindikati
podpisali dogovor o iz-
plačilu maksimalnega re-
gresa. Znašal bo 1067 evrov,
prvo polovico so prejeli
prejšnji teden, druga pa bo
na vrsti 24. junija. V Ko-
lektorju pravijo, da je do-
govor o regresu dokaz po-
zitivnega sodelovanja med
zaposlenimi, sindikatom in
vodstvom koncema, ki pri

sprejemanju svojih
odločitev iščejo kompromis
oziroma skupno zadovolj-
stvo dela in kapitala. Vod-
stvo ima pri tem močno
podporo v lastnikih, ki pa so
tudi mali delničarji obvla-
dujočih družb koncema.

V obeh portoroških turis-
tičnih podjetjih Hotelih Ber-
nardin in Istrabenz Turizmu
odločitev o regresu še ni pa-
dla.

Ponekod molčijo
Podatki o ijggresu za ne-

katere očitno postajajo po-
slovna skrivnost. Množijo se
namreč podjetja, ki teh po-
datkov zaradi takih ali dru-
gačnih razlogov ne razkri-
vajo. A skrivačev je na srečo
še vedno manj kot družb, ki
brez zadržkov povedo, ko-
liko regresa so izplačale. Tu-

di med primorskimi podjetji
je nekaj molčečnežev.

V zavarovalnici Adriatic
Slovenka nam ne zneska ne
datuma izplačila niso raz-
krili. Pripisali so, da regres
izplačajo v višini najvišjega
zneska, določenega s pred-
pisi, ki se pri ugotavljanju
davčne osnove še priznava
kot odhodek. Če ta ni do-
ločen, se regres izplača v
višini 70 odstotkov zadnje
javno objavljene povprečne
plače v državi; po naših
izračunih je to nekaj čez
1000 evrov (bruto).

O regresih že tradicional-
no molčijo tudi v Hidrii, kjer
pravijo, da teh podatkov ne
objavljajo javno. Po naših
informacijah bodo zaposle-
ni v Hidrii Rotomatiki regres
dobili 10. junija, in to po 800
evrov bruto.

SONJA RIBOLICA
AUKN priporoča zmernost
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) je
družbam, v katerih je država solastnik, poslala pri-
poročila glede regresov. Od njih pričakuje zmernost.
Pri višini regresa naj upoštevajo splošne gospodarske
razmere in finančni položaj družbe. Izplačilo višjih
zneskov od minimalno dogovorjenih v kolektivnih
pogodbah je zdaj nesprejemljivo, še zlasti v družbah, ki
so lansko leto končala z izgubo iz poslovanja, ne
dosegajo pričakovanih finančnih rezultatov ali so bile
dokapitalizirane z davkoplačevalskim denarjem. Prav
danes se premier Borut Pahor v zvezi z regresi od-
pravlja na agencijo za upravljanje kapitalskih naložb.



Koliko regresa Primorcem? _
Podjetja Regres (bruto) 2010 2011
Banka Koper ni podatka ena plača ali 80 odstotkov

povprečne plače v družbi
Luka Koper 910 910
Intereuropa 735 750
Interagent 735 750
Intereuropa Transport 735 750
Splošna plovba 1002 1045
Istrabenz Turizem 1049 še ni dogovora
Iskra Avtoelektrika 1040 1047
TT Okroglica 734 še ni dogovora
Pivka 760 podobno
Delamaris 760 podobno
Lama 750 770
Salonit 800 800
Fructal 1002 podobno
Kolektor ni podatka 1067
Gonzaga 735 750
Hidria Rotomatika ni podatka 800 *
Opomba: * Podatek je neuraden, podjetje ga ne razkriva

Evgen Kette: "Izplačilo
regresa je eden od
vložkov v kadre, ki je
že tradicionalen in ga
zaposleni pričakujejo,
zato je morda v manjši
meri motivator. Je pa
verjetno večji problem
stimulirati zaposlene,
če ga podjetje ne more
izplačati."


