
 

 
Članek 1/2022 

 
PORAČUN REGRESA ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2022 
za zaposlene v javnem sektorju na delovnih mestih 

do vključno 50. plačnega razreda 
 
 
V Uradnem listu RS, št. 136/22 dne 25. 10. 2022, je objavljen Dogovor o ukrepih na področju plač in 
drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju: Dogovor), ki med drugim 
določa višino regresa za letni dopust za leto 2022. Prav tako so v isti številki uradnega lista objavljeni 
aneksi h kolektivnim pogodbam, ki so bili sklenjeni za realizacijo Dogovora, in sicer: 

1. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave 
samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del 

2. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
3. Aneks št. 13 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) 
4. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve 

Republike Slovenije – tarifni del 
5. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji 
6. Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v 

Republiki Sloveniji 
7. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi 
8. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del 
9. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
10. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
11. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost 
12. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del 
13. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del 
14. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del 
15. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del 
16. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: 
Aneks h KPND) je skladno z zavezo iz Dogovora določeno, da znaša višina regresa za letni dopust za 
leto 2022 za javne uslužbence, ki so na dan 31. maja 2022 prejemali osnovno plačo: 

− do vključno 24. plačnega razreda 1.374,43 eurov neto, 

− od 25. do vključno 30. plačnega razreda 1.324,43 eurov neto, 

− od 31. do vključno 35. plačnega razreda 1.274,43 eurov neto, 

− od 36. do vključno 40. plačnega razreda 1.224,43 eurov neto, 

− od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1.174,43 eurov neto, 

− za 51. in višji plačni razred 1.074, 43 eurov neto. 
 
Torej javni uslužbenci prejmejo poračun regresa za letni dopust za leto 2022 odvisno od tega, v kateri 
plačni razred so bili uvrščeni na dan 31. maja 2022: 

− do 24. plačnega razreda, bodo prejeli 300 eurov neto, 

− od 25. do 30. plačnega razreda bodo prejeli 250 eurov neto, 

− od 31. do 35. plačnega razreda bodo dobili 200 eurov neto, 

− od 36. do 40. plačnega razreda pa 150 eurov neto, 

− od 41. do 50. plačnega razreda, pa 100 eurov neto. 
Za javne uslužbence, ki so na dan 31. maja 2022 bili uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, poračuna 
regresa za letni dopust za leto 2022 ni. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3305/aneks-st--5-h-kolektivni-pogodbi-za-drzavno-upravo-uprave-pravosodnih-organov-in-uprave-samoupravnih-lokalnih-skupnosti---tarifni-del
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-3305/aneks-st--5-h-kolektivni-pogodbi-za-drzavno-upravo-uprave-pravosodnih-organov-in-uprave-samoupravnih-lokalnih-skupnosti---tarifni-del


 

 
 
Spremembe uvrstitev javnih uslužbencev v plačni razred, premestitve, sklenitve pogodbe o zaposlitvi 
za drugo delovno mesto in pridobitev pravice do izplačila višje plače po 31. maju 2022 ne vplivajo na 
določitev višine regresa za letni dopust za leto 2022 (2/2 člen Aneksa h KPND). 
 
V primeru zaposlitve v javnem sektorju po 31. maju 2022 se javnemu uslužbencu določi sorazmerni 
del višine regresa za letni dopust za leto 2022 glede na plačni razred, za katerega prejema plačo na dan 
sklenitve delovnega razmerja (2/3 člen Aneksa h KPND). 
 
V primeru prenehanja delovnega razmerja v javnem sektorju pred 31. majem 2022 se javnemu 
uslužbencu določi sorazmerni del višine regresa za letni dopust za leto 2022 glede na plačni razred, za 
katerega je prejemal plačo na dan prenehanja delovnega razmerja (2/4 člen Aneksa h KPND). 
 
V skladu s 3. členom Aneksa h KPND se javnim uslužbencem, ki jim je regres za letni dopust za leto 
2022 že bil izplačan, poračun regresa za letni dopust za leto 2022 izplača pri plači za oktober 2022 
(izplačilo v novembru 2022). 
 
V zvezi z izplačilom poračuna regresa za letni dopust za leto 2022, je v pojasnilu Ministrstva za javno 
upravo, št. 0100-533/2022/1 z dne 28. 10. 2022, pojasnjeno, da v skladu z delovnopravno zakonodajo 
in sodno prakso izplačilo dohodka, ki se označi kot regres za letni dopust in izplača po 1. juliju, 
vsebinsko načeloma ni možno opredeliti kot regres (razen pod posebnimi pogoji, določenimi v 
delovnopravni zakonodaji). Zato se dogovorjena pravica do poračuna regresa za letni dopust obdavči, 
saj ne izpolnjuje pogojev iz 13. točke prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini. 
 
Tudi za javne uslužbence, ki so se zaposlili po 1. juliju 2022 se višji regres za letni dopust nad višino 
sorazmernega dela minimalne plače obdavči. 
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Vir: 
Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 
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Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 - Pojasnilo Ministrstva za javno upravo 
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