
ODPRAVA VARČEVALNIH UKREPOV, POVRAČILA STROŠKOV IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA, REGRES ZA 

LETNI DOPUST ZA LETO2021 IN ZAMIK IZPLAČILNEGA DNE – PREGLED 

UKREP Aneks h KPND 88/2021 (VELJA SAMO ZA JAVNE 

USLUŽBENCE) 

Regres za prehrano med delom 4,30 EUR / dan velja od 1.6.2021 in pripada vsem javnim 

uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj s polovičnim 

delovnim časom 

 

Ukrep velja od 1.6.2021 dalje 

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela Povračilo stroškov kilometrine v višini 10 % cene 

neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, pri 

čemer se glede višine cene bencina upošteva referenčni 

podatek maloprodajne cene, vendar v znesku izplačila 

ne manj kot 30 evrov (upošteva se 

dejansko število prihodov in odhodov na delo). 

Če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske 

mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo 

stroški v višini cene te vozovnice. 

Pogoj za izplačilo stroškov prevoza na delo in z dela je 

najmanj 2 km oddaljenosti med krajem bivanja in 

krajem opravljanja dela. 

 

Ukrep velja od 1.6.2021 dalje 

 

Razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in 

z dela ter za povračilo kilometrine se določijo na podlagi 

daljinomera »Google Zemljevidi«. 

Varna pot je tista, ki je urejena, redno vzdrževana in prevozna vse 

leto. Med varne poti ne spadajo gozdne ceste, vinske ceste, 

makadamske ceste, poti, ki vodijo čez travnike in njive, pešpoti, 

neprevozne in druge neprimerne poti, ki so kot take določene v 



 

skladu s kriteriji pristojnega organa oziroma so kot takšne 

nedvoumno izkazane s strani delavca. Pri izračunu se ne 

upoštevajo poti, ki vodijo prek drugih držav, razen kadar gre za 

prevoz na delovno mesto v tujino ali če javni uslužbenec to sam 

zahteva. Kadar ima javni uslužbenec možnost prevoza po 

avtocesti, lahko za izračun najkrajše varne poti v digitalnem 

merilniku razdalje »Google Zemljevidi«, označi prevoz po 

avtocesti. 

Dnevnice za službeno potovanje v državi o nad 12 ur: 21,39 EUR 

o 8-12 ur: 10,68 EUR 

o 6-8 ur: 5,16 EUR 

 

Ukrep velja od 1.6.2021 dalje 

 

Regres za letni dopust 2021  1050 evrov.  Izplačilo v celoti 4. 6. 2021. 

 

Zamik izplačilnega dne Ureditev je različna po KP dejavnosti in 

poklicev. 

 

Dan izplačila plače se pri proračunskih uporabnikih, ki imajo 

izplačilni dan v kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklicev določen 

pred 10. dnem v mesecu za pretekli mesec, ter pri proračunskih 

uporabnikih, ki sedaj v kolektivni pogodbi nimajo določenega 

izplačilnega dneva plače, zamakne na najpozneje 10. dan v 

mesecu, razen pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in 

izplačilo plač uporabljajo MFeRAC, pri katerih se izplačilni dan 

zamakne na najpozneje 10. delovni dan, vendar ne pozneje kot 

na 15. koledarski dan v mesecu. 

Ukrep se upošteva že pri izplačilu plače za mesec maj.  

Pri čemer beseda »najpozneje« pomeni, da se lahko izplačilo 

izvede kadarkoli, to je od 1. do 10. v tekočem mesecu za pretekli 

mesec. ( npr. izplačilo plače za mesec maj 2021 se lahko izvede 

tudi na dan 4.6.2021) 


