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Zadeva:  Povra čilo stroškov prevoza - sprememba bivališ ča 
 
 
Spoštovani! 
 
Na Ministrstvo za notranje zadeve smo prejeli vaš dopis glede povračila stroškov prevoza v 
primeru, ko javni uslužbenec spremeni kraj svojega bivališča na način, da mora delodajalec 
zaradi tega povrniti višje stroške prevoza na delo in z dela. 
 
Z vidika pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve vam podajamo sledeče stališče: 
 
Tretji odstavek 130. člena ZDR-1 je na novo določil, da če se zaradi razlogov na strani delavca 
strošek za prevoz na delo in z dela naknadno poveča, ima delavec pravico do povračila tako 
povečanega stroška za prevoz na delo in z dela, če je tako določeno v kolektivni pogodbi na 
ravni dejavnosti, oziroma, če se tako sporazume z delodajalcem.  
 
Področje povračil stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju je z enotnim besedilom 
urejeno v kolektivnih pogodbah, ki eksplicitno ne določajo ureditve glede povračila stroškov, ko 
se ti, zaradi razlogov na strani delojemalca (javnega uslužbenca), povečajo. Določajo le 
obveznost, da mora javni uslužbenec izpolniti novo izjavo in se nova višina povračila stroškov 
določi na podlagi nove izjave, upoštevaje omejitve drugih določb v kolektivnih pogodbah. Edina 
omejitev, ki je glede spremembe bivališča oziroma spremembe izjave določena, je omejitev 
najvišjega možnega izplačila povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini minimalne 
plače.  
 
Kolektivne pogodbe z omejitvijo najvišjega izplačila povračila stroškov prevoza na delo in z dela 
(minimalna plača) torej določajo način ravnanja v primeru, ko se višina povračila stroškov 
prevoza na delo in z dela na podlagi razlogov na strani javnega uslužbenca poveča, in se torej 
nova višina povračila določi na podlagi določb kolektivnih pogodb. To pa pomeni, da se v 
primeru, da se strošek za prevoz na delo in z dela zaradi razlogov na strani javnega uslužbenca 
naknadno poveča, javnemu uslužbencu, pod pogoji, ki jih določa kolektivna pogodba, povrne 
povečan strošek. 
 
 

 



 

 
S spoštovanjem, 
 

                                                                                        Mag. Renata Zatler 
                                                                                         državna sekretarka 

 


