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Številka:  100-11/2021/35 (3B1-01) 
Datum:  16. 6. 2021  
 
Zadeva:  NUJNO!  Sprememba v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in 

z dela – obvestilo 
 
Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 88/21 z dne 3. 6. 2021, 
objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Slovenji, ki med 
drugim spreminja dosedanji način povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Aneks je sicer 
začel veljati naslednji dan po objavi, vendar pa se uporablja za obračun stroškov v zvezi z 
delom in drugih prejemkov od vključno meseca junija 2021 dalje. 
 
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od 
naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni 
uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja njegovega dela po 
najkrajši varni poti, če ta razdalja (upoštevaje tudi peš poti), znaša veš kot 2 km. Javnemu 
uslužbencu, ki je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, se upoštevaje 
varno pot, prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 
oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov. Povračilo stroškov 
prevoza na delo in z dela iz prejšnjega stavka se javnemu uslužbencu povrne glede na število 
prihodov na delo in odhodov iz dela. 
 
Če javni uslužbenec delodajalcu predloži potrdilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za 
javni potniški promet, se mu stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v višini cene imenske 
mesečne vozovnice za javni potniški promet. 
 
Razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela se določijo na podlagi 
daljinomera »Google Zemljevidi«. Varna pot je tista pot, ki je urejena, redno vzdrževana in 
prevozna skozi vse leto. Med varne poti praviloma 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 upošteva poti, ki vodijo preko 
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. 
 
Glede na zgoraj navedeno je pripravljena tudi nova izjava za povračilo stroškov prevoza na delo 
in z dela. Javni uslužbenec poda pisno izjavo glede na bivališče oz. kraj od koder se vozi na 
delo in z dela. Izjava vključuje naslednje podatke: 
 



1. naslov stalnega prebivališča, 
2. naslov začasnega prebivališča, 
3. kraj/i (naslovi), od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, 
4. razdalja od stalnega bivališča do delovnega mesta (v km), 
5. razdalja od začasnega prebivališča do delovnega mesta (v km), 
6. razdalja od kraja/ev (naslov/i), iz katerega/katerih se javni uslužbenec dejansko vozi na 
delo do delovnega mesta (v km), 
7. uveljavljanje imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet: DA/NE (označiti); v 
primeru: DA – dokazilu o nakupu, 
 
Vsako spremembo podatkov iz izjave je javni uslužbenec dolžan v osmih dneh sporočiti pristojni 
službi delodajalca. Izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela je priloga k temu 
obvestilu. 
 
Vodje so odgovorni za pravilnost povračil stroškov prevoza na delo in z dela javnim 
uslužbencem, da bodo posamezni javni uslužbenci prejeli zakonito povračilo stroškov prevoza 
na delo in z dela ter da ne bodo prejeli dvojnega povračila stroškov prevoza za posamezni 
delovni dan. 
 
Kot pomoč pri določitvi pravilnih razdalj za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo 
in z dela bo MNZ UOK s pomočjo namenske aplikacije izvedel postopek izračuna razdalje od 
kraja bivanja (oziroma od kraja, od koder se javni uslužbenci vozijo na delo) do kraja opravljanja 
dela za vse javne uslužbence. V ta namen so pripravili preglednico, ki vsebuje podatke o stalnih 
in začasnih bivališčih javnih uslužbencev ter o naslovu organizacijske enote, kamor so le-ti 
razporejeni. Podatki so pridobljeni iz kadrovske evidence. Preglednice bodo vodje oz. osebe, ki 
jih nadomeščajo, prejeli na osebno službeno pošto. 
 
Prosimo, da podatke pregledate in morebitne napake ustrezno popravite. Če se posamezni 
javni uslužbenec vozi na delo z drugega naslova, ki ni stalni ali začasni, dodajte vrstico in v 
stolpcu 'tip' označite 'drugo'. Prav tako preverite, ali so pravilni naslovi organizacijskih enot, 
kamor se javni uslužbenci vozijo na delo. 
 
Pregledane in dopolnjene tabele vrnite SD PU Koper, najkasneje do 18. 6. 2021. 
 
Vnos podatkov o kilometrini v aplikacijo MFERAC bo MNZ UOK pripravil v sodelovanju z 
Uradom za finance in računovodstvo, zato naj javni uslužbenci, ki sicer skrbijo za pravilen vnos 
podatkov za obračun povračil stroškov na delo in z dela, do nadaljnjega teh podatkov v 
MFERAC ne vnašajo ročno. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
pripravil:  
Dimitrij Marušič Igor Ciperle 
vodja Službe direktorja direktor 
 višji policijski svetnik 
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