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Izplačilo regresa za letni dopust v letu 2012

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in 103/2007; v nadaljevanju ZDR) v 131.
členu določa pravico delavca do regresa in dolžnost delodajalca do izplačila regresa. Regres se
mora izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Tudi nekatere kolektivne
pogodbe dejavnosti v javnem sektorju imajo kot rok izplačila regresa določen rok najkasneje do
junija tekočega leta.
Upoštevaje navedeno torej ugotavljamo, da je v predpisih in nekaterih kolektivnih pogodbah v
javnem sektorju določen le skrajni rok za izplačilo regresa za letni dopust. Višina regresa in
datum izplačila regresa za leto 2012 sta za javne uslužbence vključena v Dogovoru o ukrepih

na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št.
89/2010; v nadaljevanju Dogovor), pri čemer pa je dogovor podlaga za ureditev večine ukrepov
v zakonu oziroma podzakonskih predpisih in v kolektivni pogodbi.
Višina regresa je določena tudi v Zakonu o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni
list RS, št. 110/11; v nadaljevanju zakon; ZDIU12), ki poleg javnih uslužbencev velja tudi za
funkcionarje, vendar pa ta zakon ne določa roka izplačila, prav tako rok izplačila regresa ni
določen v drugem zakonu ali dogovorjen s kolektivno pogodbo, kar pomeni, da je v skladu s
predpisi izplačilo regresa v skrajnem roku, ki ga določa ZDR.
Pojasnjujemo tudi, da so navedeni Dogovor podpisali le nekateri sindikati, prav tako pa določeni
sindikati sami zatrjujejo, da je pravna podlaga za določitev višine in roka izplačila regresa za
letni dopust lahko le zakon ali kolektivna pogodba in tako določilo v dogovoru, ki določa
izplačilo regresa pri plači za mesec april 2012, ni neposredna pravna in obvezujoča podlaga za
izplačilo regresa. Navedeno so kot podlago za pozive za izplačilo regresa pred rokom,
določenem v dogovoru, navajali tudi nekateri sindikati javnega sektorja.
V zakonodajni postopek je bil vložen in na drugi redni seji Državnega zbora, dne 17.4.2012, tudi
sprejet predlog Zakona o spremembi Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (v
nadaljevanju zakon), ki predvideva izplačilo regresa pri plači za mesec maj, ne glede na
določbe kolektivnih pogodb, drugih predpisov ter dogovorov. Namen zakona, ki je bil sprejet, ni
pa še uveljavljen, je, da se za vse zaposlene v javnem sektorju, tudi tiste, katerih Dogovor ne
zavezuje, določi rok izplačila regresa za leto 2012, kar bi zagotovilo enak položaj vseh javnih
uslužbencev in funkcionarjev. Prav tako pa je bil v Državni zbor vložen predlog zakona za
uravnoteženje javnih financ, ki med ostalimi ukrepi določa tudi diferencirano višino regresa za
letni dopust za leto 2012.
Upoštevaje navedeno je torej možno ugotoviti, da je v predpisih edini rok, ki določa izplačilo
regresa, skrajni rok, določen v ZDR. Če do uveljavitve zgoraj navedene spremembe zakona o
dodatnih interventnih ukrepih ne bo prišlo, imajo javni uslužbenci in funkcionarji pravico do
izplačila regresa v roku, kot je določen v ZDR in v panožnih kolektivnih pogodbah.
Prosimo, da ministrstva s temi pojasnili takoj seznanijo vse proračunske uporabnike iz svoje
pristojnosti.
S spoštovanjem,

dr. Senko PLIČANIČ
MINISTER
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