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Številka:  1000-461//2012/2 
Datum:  01.08.2012  
 
 
 
Zadeva:  izvajanje 166. člena ZUJF 
Zveza:                   vaš dopis številka 450-79/ 2012/2, z dne 10. 7. 2012 
 
 
V zvezi s posredovanim vprašanjem glede izvajanja 166. člena ZUJF, ki ureja regres za 
prehrano med delom, pri čemer se vaše vprašanje nanaša na deveti odstavek tega člena, ki 
določa, da če zaposleni na službenem potovanju ni upravičen do dnevnice v skladu z ZUJF, ker 
je službeno potovanje trajalo več kot 8 in manj kot 12 ur, mu pripada še en znesek regresa za 
prehrano, posredujemo naslednja pojasnila: 
 
Po sprejetju ZUJF so bili sklenjeni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter 
objavljeni v uradnem listu RS, št. 40/2012, med njimi tudi Aneks h kolektivnim pogodbi za 
negospodarske dejavnosti, ki velja za javne uslužbence v državnih organih in v upravah lokalnih 
skupnosti ter za tiste javne agencije, javne sklade in tudi javne zavode ali javne gospodarske 
zavode, ki povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja nimajo urejenih s 
kolektivno pogodbo. Zato je pri presojanju pravic javnih uslužbencev treba upoštevati navedeni 
aneks, za funkcionarje in tiste javne uslužbence, za katere ne veljajo  kolektivne pogodbe ( npr, 
javni uslužbenci na posebnih položajnih delovnih mestih, ki so imenovani na vladi) pa se 
uporablja ZUJF. 
 
Ne glede na navedeno pa sta deveti dostavek 166. člena ZUJF in osmi odstavek 3. člena 
aneksa h KPND vsebinsko enaka in določata, da javni uslužbenec oziroma funkcionar prejme 
še en (dodaten) znesek regresa za prehrano, če je na službenem potovanju in je to potovanje 
trajalo več kot 8 in manj kot 12 ur in ni bila izplačana dnevnica kot povračilo stroškov prehrane 
na službeni poti. Pri tem je treba upoštevati, da: 
 
- ZUJF določa, da zaposlenemu pripada še en regres za prehrano v primeru, če ni upravičen 

do dnevnice v skladu z ZUJF, 
- 9. člen aneksa h KPND ureja službeno potovanje v državi. 
 
Upoštevaje navedeno je torej možno za funkcionarje in javne uslužbence uporabljati določbe 
glede morebitnega izplačila še enega zneska regresa za prehrano kot povračila stroškov 
prehrane na službenem potovanju, ki je trajalo več kot 8 in manj kot 12 ur v državi. Pri tem ne 
gre za dvakratno izplačilo istega prejemka, ampak za izplačilo dodatnega zneska regresa za 
prehrano namesto dnevnice. 
 
Za službeno potovanja v tujino določbe ZUJF in določbe aneksa h KPND ni možno uporabljati, 
saj niti ZUJF niti aneks h KPND ne urejat povračilo stroškov na službenem potovanju v tujini in 
tako ne dajeta tudi pravne podlage za izplačilo dodatnega zneska regresa za prehrano. V zvezi 
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s tem bo treba proučiti določbe uredbe, ki ureja službena potovanja v tujino in ugotoviti, ali so 
morebiti potrebne spremembe. Ne glede na to pa opozarjamo, da vendarle gre za razliko, saj je 
časovni razpon za službeno potovanja v državi do 12 ur, za službena potovanja v tujino pa do 
10 ur, pri čemer torej zaposlenemu, ki je bil na službenem, potovanju v tujini v trajanja do 10 ur 
pripada regres za prehrano, če na službenem potovanju ni imel zagotovljene prehrane. 
 
Glede znižanja zneska regresa za prehrano v primeru zagotovljene prehrane pa pojasnjujemo, 
da ne ZUJF in ne aneks h KPND res ne urejata navedene situacije. Ne glede na to pa 
opozarjamo, da pomeni regres za prehrano enako kot dnevnica povračilo stroškov prehrane na 
službenem potovanju. Če torej zaposleni na službenem potovanju ni imel stroškov s prehrano, 
delodajalec nima podlage, da bi mu te stroške izplačal. Po našem mnenju je namreč treba 
izhajati iz ureditve, po kateri zaposleni praviloma za 8 ur prisotnosti na delu prejme regres za 
prehrano, torej povračilo stroškov za en obrok, če pa je na službenem potovanju, ki traja več kot 
8 in manj kot 12 ur in na katerem ima zagotovljen en brezplačen obrok, mu po našem mnenju 
pripadal samo en znesek regresa za prehrano. 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
                Mojca Ramšak Pešec                                       
                            v.d. generalne direktorice 
 
 
 
Poslano: 

- naslovu po e-pošti 


