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Zadeva: Višina regresa za prehrano med delom - obvestilo

Obveščamo vas, da je bil v petek, 8.1.2021 v Uradnem listu št. 3/21, objavljen ugotovitveni 
sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. 

Znesek regresa za prehrano med delom se na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h 
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), 
prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni 
pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena 
Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h 
kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) 
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in prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi 
(Uradni list RS, št. 40/12) usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na 
podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije 
je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambenih 
izdelkov – skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij – december 2020 0,972. Glede 
na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 
1. januarja 2021 dalje znaša 3,99 eura.

Posebej opozarjamo, da navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za 
prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim višina regresa 
znaša 3,52 eurov. 

Ministrstva prosimo, da to obvestilo posredujejo v vednost tudi osebam javnega prava v okviru 
delovnega področja, za katerega so pristojni. 

S spoštovanjem,

                                                        Boštjan Koritnik                                                                       
                                                           Minister za javno upravo                                                                                                                               
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