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Številka:  1000-497/2012/2 
Datum:  01.08.2012 
 
Zadeva:  Povra čilo stroškov prevoza na delo in z dela – stalno in začasno 

bivališ če 
 
Spoštovani! 
 
Na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo ste poslali dopis, v katerem nas sprašujete, kako 
se glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela upošteva začasno bivališče javnega 
uslužbenca. 
 
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/2012 – v nadaljevanju ZUJF), Aneks h 
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ur.l. RS, št. 40/2012 – v nadaljevanju 
Aneks) in aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti, so s 1.6.2012 določili novo ureditev 
povračila stroškov, med njimi tudi novo ureditev višine povračila prevoza na delo in z dela za 
funkcionarje in javne uslužbence v javnem sektorju. 
 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je glede povračila stroškov prevozov na podlagi 
določb ZUJF izdalo stališče, ki je objavljeno na spletni strani ministrstva, in sicer na: 
http://www.mpju.gov.si/fileadmin/mpju.gov.si/pageuploads/SOUS/mnenja/prevoz_ZUJF.pdf . 
 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo ni pristojno za razlago določb kolektivnih pogodb in je 
ta dopis treba obravnavati izključno kot stališče v okviru pristojnosti ministrstva, z namenom 
poenotenja izvajanja določb o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela v praksi. 
 
Tako začasno bivališče kot stalno bivališče se glede povračila stroškov prevoza na delo in z 
dela obravnava enakovredno, in sicer kot bivališče. Posledično se stroške prevoza povrne z 
bivališča (stalnega ali začasnega), ki ga javni uslužbenec poda v izjavi. V konkretnem primeru 
torej, če ima javni uslužbenec uradno prijavljeno začasno bivališče, se dejansko vozi od tega 
bivališča na delo in z dela, ter to navede tudi v izjavi za povračilo stroškov prevoza na delo in z 
dela, se stroški prevoza na delo in z dela povrnejo od tega (začasnega) bivališča. 
 
S spoštovanjem, 
        po pooblastilu, 

mag. Branko Vidič 
             vodja sektorja za plače v javnem sektorju 

 
 
 
 
 
 
 


