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ZADEVA: Povračilo stroškov prevoza invalidov oziroma oseb s telesnimi okvarami –
razdalja do kraja opravljanja dela manj kot 2 km

Spoštovani!
Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vaš dopis glede povrnitve stroškov prevoza v
primeru, ko javni uslužbenec zaradi zdravstvenega stanja ni zmožen prehoditi razdaljo od
bivališča do kraja opravljanja dela, kljub temu, da je kraj njegovega bivališča manj kot 2 km
oddaljen od kraja opravljanja dela.
Uvodoma navajamo, da je področje povračila stroškov prevoza na delo in z dela za javne
uslužbence je enotno urejeno v kolektivnih pogodbah oziroma njihovih aneksih, za tolmačenje
katerih so pristojne komisije za razlago posamezne kolektivne pogodbe.
Ministrstvo za javno upravo je glede povračila stroškov prevozov na podlagi določb ZUJF izdalo
stališče v okviru pristojnosti ministrstva v smislu zagotavljanja strokovne pomoči, 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.
Aneksi h kolektivnim pogodbam določajo, da povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če ta
razdalja znaša več kot dva kilometra. Posebne ureditve glede invalidov oziroma javnih
uslužbencev, ki zaradi zdravstvenih težav ne morejo priti do kraja opravljanja dela brez uporabe
prevoznega sredstva, aneksi ne vsebujejo.
Glede na dejstvo, da je razdalja dva kilometra od kraja bivališča oziroma od kraja, od katerega
se javni uslužbenec dejansko vozi na delo do kraja opravljanja dela pogoj, da je javni
uslužbenec sploh upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, menimo, da ne
glede na dejstvo, da gre v konkretnem primeru za javnega uslužbenca, ki ima zdravstvene
težave, zaradi katerih ne morejo priti do kraja opravljanja dela brez uporabe prevoznega
sredstva, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela zaradi premajhne razdalje do kraja
opravljanja dela, ne pripada. Stroški prevoza na delo in z dela se lahko povrnejo drugače, kot to

določajo kolektivne pogodbe, če je tako določeno v predpisih, ki urejajo poseben status in
pravice invalidov.
S spoštovanjem,
Mag. Renata Zatler
državna sekretarka

2

