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Zadeva:  Povra čilo stroškov prevoza na delo in z dela na podlagi Z akona za 

uravnoteženje javnih financ – dopolnitev stališ ča 
 
Spoštovani! 
 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je dne 20.06.2012 na spletni strani na naslovu 
http://www.mpju.gov.si/fileadmin/mpju.gov.si/pageuploads/SOUS/mnenja/prevoz_ZUJF.pdf 
objavilo stališče »Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela na podlagi Zakona za 
uravnoteženje javnih financ«, v katerem je navedeno, da se zaposlenemu povrnejo stroški v 
višini mesečne, kombinirane ali pavšalne vozovnice, če predloži dokazilo o dejanskem nakupu 
vozovnice.  
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Navedeno stališče je Ministrstvo za pravosodje in javno upravo zavzelo upoštevaje dotedanjo 
ureditev povračila stroškov prevoza na delo in z dela v pomembnem delu javnega sektorja pred 
uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/2012 – v nadaljevanju 
ZUJF), Aneksov h kolektivnim pogodbam in Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z 
dela za funkcionarje (Ur.l. RS, št. 57/2012).  Pri tem je ministrstvo sledilo stališču, da se glede 
vprašanj o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela, ki jih ZUJF oziroma ustrezna kolektivna 
pogodba ne urejajo, stroški prevoza na delo in z dela povrnejo na način, kot je bilo pred 
uveljavitvijo ukrepov za uravnoteženje javnih financ. 
 
Po ponovni proučitvi aktov, ki urejajo področje povračila stroškov prevoza na delo in z dela 
menimo, da je treba tudi pri povračilu stroškov prevoza upoštevati namen sprejetja nove 
ureditve povračila stroškov prevoza na delo in z dela, torej povračilo stroškov prevoza le za 
dneve, ko je strošek dejansko nastal. Upoštevaje navedeno menimo, da je treba javnemu 
uslužbencu povrniti stroške prevoza na delo in z dela v višini celotne cene mesečne vozovnice 
v primeru, ko je zaposleni v konkretnem mesecu določeno število dni bil upravičeno odsoten z 
dela in ni vse dneve, ko je imel delovno obveznost prihajal na delo, le v primeru, ko je povračilo 
mesečne vozovnice javnemu uslužbencu, ki je upravičen do povračila stroškov na delo in z dela 
v višini javnega prevoza, nižje, kot znaša strošek povrnitve javnega prevoza na podlagi dnevnih 
vozovnic. Akti, ki urejajo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela namreč ne dajejo pravne 
podlage za povračilo stroškov prevoza v višini mesečne vozovnice, ko je povračilo dnevnih 
vozovnic za javni prevoz cenejše, ne glede na dejstvo, da je zaposleni dejansko kupil mesečno 
vozovnico in je o tem predložil ustrezno dokazilo.  
 
Prosimo, da ministrstva s tem dopisom seznanijo posredne uporabnike proračuna s svojega 
delovnega področja in ravnajo v skladu s tem stališčem. 
 
S spoštovanjem, 

 
 

        
                                                                                        dr. Senko Pličanič 

                                                                                         minister 
 


