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Na Ministrstvo za notranje zadeve ste posredovali e-vprašanje glede regresa za prehrano. Zanima
vas, ali javnemu uslužbencu, ki je bil skupno prisoten na delu 9 ur in 30 minut, od tega je bil na
službeni poti 8 ur in 5 minut, pripada regres za prehrano in dodatni regres za službeno potovanje, pri
čemer navajate, da ni imel zagotovljene prehrane.
Uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za notranje zadeve ni pristojno za reševanje konkretnih
primerov, prav tako ni pristojno za razlago določb kolektivnih pogodb in pripadajočih aneksov.
Ministrstvo lahko v okviru svojih pristojnosti posreduje le pojasnila in mnenja, ki so lahko v pomoč
strokovni službi in predstojniku, ki odloča o pravicah javnih uslužbencev na podlagi zakona,
podzakonskega predpisa in kolektivne pogodbe.
Upoštevaje vaše vprašanje pojasnjujemo, da v skladu z osmim odstavkom 3. člena Aneksa h
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12 in
46/13) javnemu uslužbencu na službenem potovanju, ki ni upravičen do dnevnice v skladu z 9.
členom aneksa (dnevnica mu pripada, če je službeno potovanje trajalo več kot 12 ur), pripada
dodaten znesek regresa za prehrano, če službeno potovanje traja več kot osem ur in manj kot 12 ur.
V 9. členu navedenega Aneksa pa je glede dnevnic za službeno potovanje v državi določeno, da
pomeni dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji povračilo stroškov prehrane javnemu
uslužbencu za tri obroke dnevno na službenem potovanju. Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice
za službeno potovanje v državi, ki traja več kot 12 ur. Prav tako pojasnjujemo, da se dnevnica in
regres za prehrano izključujeta.
Glede na navedeno je torej javni uslužbenec na službenem potovanju upravičen do dnevnice za
službeno potovanje v državi, če službeno potovanje traja več kot 12 ur, za službeno potovanje, ki traja
več kot 8 ur in manj kot 12 ur, pa mu pripada dodaten znesek v višini regresa za prehrano.
Pojasnjujemo še, da se čas dela na službenem potovanju šteje kot redna delovna obveznost, javni
uslužbenec za izpolnjeno delovno obveznost, to je 8 ur, prejme regres za prehrano, pri čemer pa je
delovna obveznost lahko izpolnjena tako, da je del delovnega časa javni uslužbenec delal na
delovnem mestu, del pa je bil na službeni poti. Upoštevaje navedeno torej javni uslužbenec prejme
regres za prehrano za delovno obveznost v trajanju 8 ur (delo na delovnem mestu in del službene
poti), ker pa je službena pot trajala skupaj 8 ur in 5 minut, je izpolnjen pogoj iz devetega odstavka 3.
člena aneksa (službena pot v trajanju več kot 8 in manj kot 12 ur), mu pripada še dodaten znesek v
višini regres za prehrano.
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