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Pri odgovoru se  sklicujte na našo številko 
 
 
 
 
 
ZADEVA: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v primeru, ko v eno smer ni možen javni 
prevoz 
 
Veza: Vaš dopis št. 109-4/2010-1 z dne 20.09.2010 
 
 
Spoštovani, 
 
Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vaš dopis, v katerem prosite za pojasnilo glede določitve 
povračila stroškov v primeru, ko javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom  
v eni smeri (na delo ali z dela).  
 
Četrti odstavek 2. člena Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in 
funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št. 95/06,16/07) določa, da se v primeru, ko prevoz z 
javnim prevozom za javnega uslužbenca ni možen, javnemu uslužbencu za razdaljo po najkrajši poti od 
kraja bivališča ali kraja iz katerega se dejansko vozi na delo in z dela do delovnega mesta prizna 
kilometrina, določena z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih 
prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01). 
 
V vašem dopisu navajate, da javni prevoz z dela za javnega uslužbenca ni možen. Povračilo stroškov 
prevoza na delo in z dela je določeno v višini najcenejšega možnega javnega prevoza, ki ga javni 
uslužbenec lahko uporablja. Dejanska uporaba prevoza, za katerega je javni uslužbenec prejel povračilo 
stroškov, na višino povračila samih stroškov ne vpliva. Javni uslužbenec se namreč sam odloči, katero 
prevozno sredstvo bo dejansko uporabljal za prevoz na delo in z dela – torej ali bo uporabljal javni prevoz 
ali ne.  
 
Glede na dejstva, ki jih navajate v vašem dopisu in glede na zgoraj navedeno se javnemu uslužbencu, ki 
nima možnosti uporabe javnega prevoza v eno smer na podlagi četrtega odstavka 2. člena Uredbe povrne 
kilometrina. 
 
 
S spoštovanjem 

Mojca Ramšak Pešec 
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