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Zadeva:  Regres za prehrano – 6. to čka 166. člena ZUJF  
 
 
Spoštovani, 
 
na Ministrstvo za javno upravo ste naslovili vprašanje ali pripada zaposleni javni uslužbenki na 
upravni enoti, ki ima odločbo ZPIZ za krajši delovni čas, regres za prehrano glede na 166. člen 
ZUJF, in sicer v času koriščenja ur (5 dni). 
 
Regres za prehrano med delom je urejen v 166. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ 
(Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - 
ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - 
ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415 in 101/13 – ZdavNepr; v nadaljevanju besedila: ZUJF). 
Opozarjamo, da so bili hkrati z ZUJF v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni tudi aneksi 
h kolektivnim pogodbam dejavnosti, pri čemer je za javne uslužbence v upravnih enotah treba 
upoštevati Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/12 in 
46/13). 
 
Uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za javno upravo ni pristojno za razlago določb 
kolektivnih pogodb, niti ne more presojati konkretnih primerov oziroma se opredeljevati do tega, 
ali in kakšen regres za prehrano pripada javnim uslužbencem v konkretnih primerih, saj ne 
razpolaga z vsemi podatki. Ne glede na to pa v okviru svojih pristojnosti v nadaljevanju 
posredujemo naslednje pojasnilo: 
 
Regres za prehrano med delom za javne uslužbence v upravnih enotah ureja Aneks h 
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v 3. členu. Določeno je, da pomeni  regres za 
prehrano povračilo stroškov prehrane med delom, višina regresa za prehrano med delom pa od 
1.7.2014 znaša 3,64 eurov. Izplačilo regresa pripada javnemu uslužbencu za dan prisotnosti 
na delu , pri čemer je določeno, da se kot dan prisotnosti na delu šteje, če javni uslužbenec dela 
več kot štiri ure dnevno ali če dela krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem 
dopustu.   
 

 
 
 
 
 



 

Če zaposleni ni prisoten na delu, potem mu tudi regres za prehrano ne pripada, kar pomeni, da 
v času, ko javni uslužbenec koristi presežek ur, ni upravičen do regresa za prehrano. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 

 Mojca Ramšak Pešec 
Generalna direktorica 

 
 

 
 
Poslano: 
- naslovniku: po e-pošti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


