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Zadeva: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od 11. 5. 2020 dalje – epidemija
  COVID-19

Spoštovani,

z uveljavitvijo Odloka o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza 
potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/2020, v nadaljevanju: Odlok) 
preneha veljati Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20 in 54/20), s katerim se je v kontekstu ukrepov za zajezitev in 
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obvladovanje epidemije COVID-19 začasno prepovedal javni prevoz potnikov na celotnem 
območju države.

Odlok v 2. členu določa, da se javni linijski prevoz potnikov, posebni linijski prevoz potnikov, 
stalni izvenlinijski prevoz potnikov, občasni prevoz potnikov, prevoz potnikov z žičniškimi 
napravami za prevoz oseb in javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu opravljajo v 
skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za 
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ
(https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19). Odlok je začel veljati 11. maja 2020.

Upoštevaje Odlok, Ministrstvo za javno upravo posreduje naslednje pojasnilo glede povračila 
stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem:

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela je za javne uslužbence urejeno v Aneksu h 
Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12, 
v nadaljevanju: Aneks) oziroma ustreznih aneksih h kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev 
(Uradni list RS, št. 40/12). Za funkcionarje je povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 
urejeno v Zakonu 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, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. 
US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19) in v Uredbi 
o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje (Uradni list RS, št. 57/12).

Določbe glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela so v zgoraj navedenih aktih 
identične, zato se v nadaljevanju sklicujemo zgolj na ureditev v Aneksu.

Povračilo stroškov prevoza se javnemu uslužbencu skladno z drugim odstavkom 5. člena 
Aneksa povrne v višini javnega prevoza, če ta ni možen, pa v obliki kilometrine v višini 8% cene 
neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Skladno s tretjim odstavkom 5. člena Aneksa 
javni prevoz ni možen, če ne obstaja, če ga glede na delovni čas javnega uslužbenca ni možno 
uporabiti ali če bi uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas javnega 
uslužbenca, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za javnega uslužbenca pomenila več kot eno 
uro dnevne časovne izgube v eno smer. Šesti odstavek 5. člena Aneksa določa, da če je 
organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz oziroma če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz 
na delo in z dela, javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne pripada.

Upoštevaje navedeno, se javnemu uslužbencu skladno z določbami Aneksa za dneve 
prisotnosti na delu od vključno 11. 5. 2020 dalje povrnejo stroški prevoza na delo in z dela v 
višini stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, če je ta za javnega uslužbenca 
možen, torej, če javni prevoz obstaja, če ga je glede na delovni čas javnega uslužbenca možno 
uporabiti in če uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas javnega uslužbenca, 
ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za javnega uslužbenca ne pomeni več kot eno uro dnevne 
časovne izgube v eno smer. Če javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 
oktanov. Kot že navedeno, javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne 
pripada, če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz oziroma če delodajalec zagotovi 
brezplačni prevoz na delo in z dela.  

Glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini mesečne oz. dnevnih vozovnic, je 
Ministrstvo za javno upravo že zavzelo stališče, da je treba javnemu uslužbencu povrniti stroške 
prevoza na delo in z dela v višini celotne cene mesečne vozovnice v primeru, ko je povračilo 
mesečne vozovnice javnemu uslužbencu, ki je upravičen do povračila stroškov na delo in z dela 
v višini cene javnega prevoza, nižje, kot znaša strošek povrnitve javnega prevoza na podlagi 
dnevnih vozovnic. Akti, ki urejajo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, v povezavi z 2. 



3

členom Zakona o javnih financah1 (načelo učinkovitosti in gospodarnosti rabe javnih sredstev) 
namreč ne dajejo pravne podlage za povračilo stroškov prevoza v višini mesečne vozovnice, ko 
je povračilo dnevnih vozovnic za javni prevoz cenejše.

Ministrstva prosimo, da s tem dopisom čim prej seznanijo proračunske uporabnike iz njihove 
pristojnosti.

Hvala že vnaprej in prijazen pozdrav.

Boštjan Koritnik
       minister

Poslano: 
- naslovnikom - po elektronski pošti.

                                                  
1 Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18.
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