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Izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (Ur. list RS št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021) 

 
 
Ime in priimek zaposlenega:  __________________________________________________________________ 
 
 
Naslov delovnega mesta: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Moje stalno bivališče je: ___________________________________________________________________    
                                            (kraj, ulica, hišna številka);    
 

razdalja od stalnega bivališča do delovnega mesta in nazaj znaša _______ km. 
 
 
2. Moje začasno bivališče je: _________________________________________________________________         

                                          (kraj, ulica, hišna številka);  
 
razdalja od začasnega bivališča do delovnega mesta in nazaj znaša _______ km. 
 
 

3. Kraj od koder se dejansko vozim na delo je:____________________________________________________ 
 
_________________________________________________________(kraj, ulica, hišna številka) 
 

     razdalja od kraja, od koder se dejansko vozim na delo do delovnega mesta in nazaj znaša: __________km. 
 

 
4. Uveljavljam imensko mesečno vozovnico za javni potniški promet :   DA    NE    (označiti);  
 
 
v primeru  DA – je potrebno najkasneje do zadnjega dne v mesecu v računovodstvo oddati račun o nakupu   
imenske mesečne vozovnice. Brez potrdila o nakupu imenske mesečne vozovnice se delavcu povrnejo 
stroški prevoza na delo v višini obračunane kilometrine za prihod na delo. 
 
Jamčim, da so navedbe v tej izjavi, od katerih je odvisna višina povračila za prevozne stroške, točni, popolni, in tudi, 
da bom vsako spremembo zgoraj navedenih podatkov v 8 (osmih) dneh od dneva, ko je sprememba nastala 
oziroma sem zanjo izvedel/a, pisno (priporočeno po navadni ali e-pošti) sporočil/a v službo, ki je pri delodajalcu 
pristojna za kadrovske zadeve. Na zahtevo delodajalca bom predložil/a dokumente, ki dokazujejo dejstva, navedena 
v tej izjavi. 
 
Seznanjen/a sem, da je navajanje neresničnih podatkov v tej izjavi lahko razlog za izredno odpoved pogodbe 
o zaposlitvi v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ter da delodajalec resničnost podatkov iz izjave 
nadzira v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, oziroma zakonom, ki ureja sistem javnih 
uslužbencev.  
 
 
V _________________________, dne ___________________ 
 
                   
            
   Podpis zaposlenega:                                   
 
 
    ______________________________                                            
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Pojasnilo k izjavi  

 
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od naslova stalnega ali 

začasnega bivališča oziroma naslova, s katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, do naslova, kjer javni 

uslužbenec opravlja delo, po najkrajši varni poti, če ta razdalja, upoštevaje tudi pešpoti, znaša več kot 2 kilometra.  

 

Na osnovi sprejetega Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki 

javnih uslužbencev ter Aneksa Kolektivni pogodbi za negospodarstvo določimo, razdaljo za upravičenost do 

povračila stroškov prevoza na delo in z dela in za povračilo kilometrine na podlagi daljinomera »Google 

Zemljevidi«.  

 

Z uveljavitvijo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksov h 

kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21) so se kot rezultat pogajalskega procesa med 

vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja uveljavile nekatere novosti glede povračil in prejemkov iz 

delovnega razmerja javnih uslužbencev. 

 

Pregled novosti: 

 2. točka 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki 

Sloveniji (Uradni list 88/2021) 

Za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma 

naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela 

javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega 

bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov. Povračilo stroškov prevoza 

na delo in z dela iz prejšnjega stavka se javnemu uslužbencu povrne glede na število prihodov na delo in odhodov z 

dela. 

 4. točka 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki 

Sloveniji (Uradni list 88/2021) 

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se javnemu uslužbencu, ki delodajalcu predloži potrdilo o nakupu 

imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v višini cene 

imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet. 

 

 5. točka 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki 

Sloveniji (Uradni list 88/2021) 

Razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela in za povračilo kilometrine se določijo na 

podlagi daljinomera »Google Zemljevidi«. 

 

 6. točka 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki 

Sloveniji (Uradni list 88/2021) 

Varna pot je tista pot, ki je urejena, redno vzdrževana in prevozna skozi vse 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 oziroma so kot takšne 

nedvoumno izkazane s strani delavca. Pri izračunu se ne upošteva poti, ki vodijo preko drugih držav, razen kadar 

gre za prevoz na delovno mesto v tujino, ali če javni uslužbenec to sam zahteva. Kadar ima javni uslužbenec možnost 

prevoza po avtocesti, lahko za izračun najkrajše varne poti v digitalnem merilniku razdalje »Google Zemljevidi« 

označi prevoz po avtocesti. 
 

 


