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ZADEVA: Pojasnilo v zvezi z izplačevanjem regresa za letni dopust za leto 2014 

Spoštovani,

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (v nadaljevanju: 
ZIPRS1415) v 66. členu določa, da se javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji 
dan meseca aprila 2014 uvrščeni v 50. in nižje plačne razrede, ne glede na določbe zakona, ki 
ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 
112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13 
in 46/13) in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2014, izplača regres za letni 
dopust, upoštevaje uvrstitev v plačni razred. Višina regresa je torej odvisna od plačnega 
razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oz. funkcionar na zadnji dan meseca aprila 
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2014. Za določitev višine regresa bo torej treba upoštevati plačni razred, v katerega je javni 
uslužbenec oz. funkcionar uvrščen 30.4.2014:
– do vključno 15. plačnega razreda se izplača regres v znesku 692 eurov; 
– od 16. do vključno 30. plačnega razreda se izplača regres v znesku 484,40 eurov; 
– od 31. do vključno 40. plačnega razreda se izplača regres v znesku 346 eurov; 
– od 41. do vključno 50. plačnega razreda se izplača regres v znesku 100 eurov. 

Javni uslužbenci in funkcionarji, ki so bili 30.4.2014 uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, do 
regresa za letni dopust za leto 2014 niso upravičeni. Regres za letni dopust pa se izplača pri 
plači za mesec maj 2014, torej v juniju 2014. 

Zaradi odprave nejasnosti, ki se je pojavila v praksi pojasnjujemo, da se določba 131. člena 
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, v nadaljevanju: ZDR-1) ne uporablja le 
v prvem odstavku1, ki se nanaša na določitev višine regresa za letni dopust, ostale določbe 
ZDR-1, ki urejajo pravico do regresa za letni dopust pa ostanejo nespremenjene (npr. izraba 
sorazmernega dela letnega dopusta). ZIPRS1415 je zaradi zaostrenih javno finančnih razmer 
ter posledično sprejetih varčevalnih ukrepov posegel le v višino regresa ne pa tudi v ostale 
določbe ZDR-1, ki urejajo regres za letni dopust.

Prosimo, da ministrstva s tem dopisom seznanijo posredne uporabnike proračuna s svojega 
delovnega področja.

S spoštovanjem,

                                                                                                    mag. Renata Zatler                           
                                                                                                 DRŽAVNA SEKRETARKA

Poslano: 
- naslov

                                                  
1 Prvi odstavek 131. člena ZDR-1: »(1)Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega 
dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.«.
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