
Predlog aneksa 
 
 

ANEKS 
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
18/91, 34/93, 3/98, 39/99, 99/01, 73/03, 115/05, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 

1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13) 
 

 
 

1. člen 
 
S tem aneksom se ureja področje povračila stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju. 
 
 

2. člen 
 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Ul. RS, št.41/12) se 5., 6. in 7. člen 
nadomestijo z novim 5., 6., in 7. členom, kot sledi: 
» 

5. člen 

(povračilo stroškov prevoza na delo in z dela) 

 

 

(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo 

od stalnega ali začasnega bivališča oz. kraja, iz katerega se zaposleni dejansko vozi na delo 

do kraja opravljanja dela po najkrajši poti, če ta razdalja, upoštevaje tudi pešpoti, znaša več 

kot 2 kilometra. 

 

(2) Za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se za vsak polni prevoženi kilometer od 

naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova kraja, iz katerega se javni 

uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova kraja opravljanja dela, javnemu 

uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinčenega 

motornega bencina – 95 oktanov. 

 

(3) Višina cene neosvinčenega motornega bencina za izračun kilometrine po tem členu se za 

celotni mesec določi v višini, kot je znašala na zadnji dan prejšnjega meseca.  

 

(4) Razdalja na relaciji se določi po varni poti z uporabo daljinomera. Pri izračunu razdalje na 

relaciji se praviloma ne upoštevajo poti, ki vodijo preko tujih držav, razen kadar gre za prevoz 

na delovno mesto v tujino, če javni uslužbenec živi v tujini ali če javni uslužbenec to sam 

zahteva, če je ta pot krajša. Kadar ima javni uslužbenec možnost prevoza po avtocesti se za 

izračun najkrajše varne poti lahko upošteva prevoz po avtocesti. 

 

(5) Varna pot je tista pot, ki je urejena, redno vzdrževana in prevozna skozi celo 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. 

 

(6) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena mesečna višina povračila stroškov 

prevoza na delo in z dela ne more znašati več kot znaša višina minimalne plače za mesečno 

delovno obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet na podlagi zakona 

ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju. 

 



(7) Če mora javni uslužbenec zaradi potreb delovnega procesa, izrednega dogodka oziroma 

zaradi dela izven redno predvidenega razporeda priti na delo oziroma priti na delo večkrat, 

kot je število delovnih dni, se mu za te prihode in odhode povrnejo stroški prevoza, ne glede 

na omejitev višine povračila stroškov prevoza na delo in z dela iz prejšnjega odstavka tega 

člena. 

 

(8) Če javni uslužbenec opravlja delo v deljenem delovnem času je upravičen le do enega 

povračila prevoza na delo in z dela. 

 

(9) Če se zaradi razlogov na strani javnega uslužbenca strošek za prevoz na delo in z dela 

naknadno poveča, se stroški povračila prevoza na delo in z dela povrnejo na način, kot so se 

povrnili pred nastankom teh razlogov. 

 

(10) V primeru, ko javni uslužbenec opravlja delo v več krajih, se mu za razdaljo po varni poti med 

temi kraji prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 

oktanov. 

 

(11)  Če lahko javni uslužbenec za prevoz na delo in z dela koristi brezplačni javni prevoz oziroma 

prevoz na delo in z dela organizira delodajalec, ni upravičen do povračila prevoza na delo in z 

dela.  

 

 

6. člen 

 (določitev višine povračila prevoza na delo in z dela glede na kraj) 

 

(1) Kraj, iz katerega se javnemu uslužbencu povrnejo stroški prevoza na delo in z dela delo in z 

dela, je kraj stalnega ali začasnega bivališča oziroma kraj, iz katerega se javni uslužbenec 

dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližje delovnemu mestu.  

 

(2) Če kraj, iz katerega se javni uslužbenec vozi na delo ni enak kraju, v katerega se javni 

uslužbenec vozi z dela, se za povrnitev stroškov prevoza na delo in z dela za ta dan povrne 

kilometrina upoštevaje bližji kraj oziroma kraj stalnega ali začasnega bivališča, če je ta bližje. 

 

(3) Če ima javni uslužbenec v uporabi službeno stanovanje, se povračilo stroškov prevoza 

obračuna od kraja službenega stanovanja. Če javni uslužbenec zavrne dodelitev službenega 

stanovanja, se mu ne glede na način obračuna stroškov prevoza iz tega člena, obračunajo in 

povrnejo stroški prevoza od kraja dodeljenega službenega stanovanja, oziroma kraja, iz 

katerega se dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bliže kraju opravljanja dela.  

 

(4) Če je bil javni uslužbenec premeščen oziroma prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi 

oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju, se javnemu uslužbencu 

povrnejo stroški v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena. 

 

 

7. člen 

(izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela) 

 

(1) Javni uslužbenec poda pisno izjavo za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. Izjava 

vključuje naslednje podatke:  

 

1. Naslov stalnega bivališča,  
2. Naslovi začasnih bivališč,  



3. Kraji, od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, 
4. Razdalja od začasnega bivališča do delovnega mesta (v km), 
5. Razdalje od začasnih bivališč do delovnega mesta (v km), 
6. Razdalja od krajev, iz katerih se javni uslužbenec dejansko vozi na delo do delovnega 

mesta (v km). 
 

(2) Vsako spremembo podatkov iz prejšnjega odstavka mora javni uslužbenec v osmih dneh 

sporočiti pristojni službi delodajalca. 

 

(3) Če se javni uslužbenec na delo in z dela vozi z več krajev, mora delodajalcu do 10. dne v 

mesecu za pretekli mesec predložiti evidenco s števili prihodov in odhodov iz posameznih 

krajev.« 

 

 

3. člen 
 

 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Povračilo stroškov 
prevoza na delo in z dela v skladu z drugim členom tega aneksa se prične izplačevati pri obračunu 
plače za mesec september 2013. 
 
 
Številka: xxx 
EVA: xxx 
Ljubljana, dne xxx 
 
 
Vlada Republike Slovenije: 
 
Dr. Gregor Virant, minister za notranje zadeve 
 
Dr. Uroš Čufer, minister za finance 
 
Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja: 
 
 

SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 

Jelka Velički l.r. 

 

SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 

Milan Štimec l.r. 

 

SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN 

RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE 

Bojan Hribar l.r. 

 

GLOSA – SINDIKAT KULTURE SLOVENIJE 

Doro Hvalica l.r. 

 

SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 

Frančišek Verk l.r. 

 

POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 

Radivoj Uroševič 



 

SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 

Dušan Pečnik l.r. 

 

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 

Zvonko Vukadinovič l.r. 

 

FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV 

SLOVENIJE 

Konrad Kuštrin l.r. 

 

SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI 

SLOVENIJE 

Jelka Mlakar l.r. 

 

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 

Peter Majcen l.r. 

 

SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 

Aleksander Ogrizek l.r. 

 

NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE 

UNIVERZE 

dr. Tomaž Sajovic 

 

SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH  

USTVARJALCEV RTV 

Peter Kosmač 

 

SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 

Dragana Žitnik l.r. 

 

SINDIKAT ZDRAVSTVA  IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 

Darinka Avguštiner l.r. 

 

SIDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 

Matija Cevc l.r. 

 

SVAS – SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 

Jurij Por l.r. 

 

SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 

Stanislav Sikošek 

 

SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 

Tom Zalaznik l.r. 

 

SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 

Stanislav Košir l.r. 

 

SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE 

Stane Tomšič l.r. 

 

SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 

Darko Milenkovič 

 

SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 

Iztok Jurančič 



 

SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE 

Tomaž Virnik 

 

SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 –  

KSS PERGAM 

Perica Radonjič l.r. 

 

SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 

Gregor Novak l.r. 

 

SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 

Loredano Cetin 

 

SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 

Zoran Petrovič 

 

DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 

Alenka Krabonja 

 

SINDIR – SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV 

SLOVENIJE 

Anton Obreht l.r. 

 

SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 

Sonja Kramar l.r. 
 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Marko Belavič 
 

 


