
ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI 

SLOVENIJI 

1. člen 

S tem aneksom se ureja obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela 

ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.  

 

2. člen 

Za obračun kilometrine, določene v drugem in sedmem odstavku 5. člena ter tretjem odstavku 

10. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 

(Uradni list RS, št. 40/12) se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov 

uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o 

vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni 

list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči 

ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na 

svoji spletni strani. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem 

je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.  

3. člen 

 

Ne glede na določbo prejšnjega člena se za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega 

motornega bencina – 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena objavljena 

na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, v mesecu novembru 2020.  

KONČNA DOLOČBA 

4. člen 

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Obrazložitev: 

K 1. členu Člen določa predmet urejanja. Z aneksom se ureja povračilo stroškov prevoza na 

delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 

1. oktobra 2020 dalje. 

Obrazložitev: 

K 2. členu: Člen določa uporabo podatka o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 

oktanov pri obračunu kilometrine. Za obračun kilometrine se za podatek o ceni neosvinčenega 



motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski 

komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih 

dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki 

jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu 

za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od 

prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, 

pristojnega za javno upravo.  

K 3. členu: Člen določa, da se ne glede na določbo prejšnjega člena, za mesec oktober 2020 

uporabi cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo 

iz prejšnjega člena objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, v 

mesecu novembru 2020.  

K 4. členu: Člen določa začetek veljavnosti aneksa. 

 


