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Spostovana direktorica in spostovani direktor,
Spostovana ravnateljica in spostovani ravnatelj.
Z okroznico vas v nadaljevanju seznanjamo z novostmi glede posodobljene aplikacije Prevoz.

1.

PREDSTAVITEV RAZLOGOV IN PREDNOSTI POSODOBLJENE APLIKACIJE PREVOZ

Na podlagi ugotovitev nadzora nad dodeljevanjem in porabo javnih sredstev za povracilo stroskov
zaposlenim, ki ga je komisija ministrstva opravila na vzorcu osnovnih sol, je Ministrstvo za izobrazevanje,
znanost in sport (v nadaljevanju: MIZS) pripravilo celovito prenovo aplikacije Prevoz, in sicer tako, da na
eni strani omogoca zajem vseh podatkov, ki so potrebni za pravilen izracun transferjev, na drugi strani pa
zajem podatkov, ki bode omogocali izvajanje analiticnih kontrolnih postopkov, na osnovi katerih bo
mogoce izvajati ucinkovit nadzor nad racionalno rabo javnih sredstev.
Prenovljena aplikacija ima trojno funkcijo:
zajem podatkov in izracun transferjev;
je orodje za nadzor nad namensko in gospodamo rabo javnih sredstev;
je poslovno orodje za sole, ki bo solam na enoten, enostaven ter ucinkovit nacin omogocalo
dolocitev povracil stroskov prevoza v skladu s predpisi. Pridobitev za sole bo vsekakor
poenotena oblika izjave, ki jo mora vsak zaposleni predloziti delodajalcu ob prvi zaposlitvi
oziroma vsakic, ko se spremenijo podatki iz izjave. Aplikacija bo vsebovala modul za izpis izjave
ter navodila za izpolnjevanje izjave.
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Hkrati s prenovo aplikaeije Prevoz bo prenovljena tudi aplikacija KPIS z enostavnejsim in podrobnejsim
vnosom podatkov 0 odsotnostih delaveev. V ta namen bo dostopen nov modul, ki bo solam omogocal
enostavno in sprotno evidentiranje odsotnosti ter nudil vse tiste izpise, ki jih sola potrebuje pri obracunu
plac zaposlenim. Na ta nacin bo zagotovljen tudi vecji nadzor nad belezenjem bolniskih odsotnosti v
aplikaeijo KPIS ter omogoceno obvladovanje tveganja nenamenske rabe javnih sredstev.

2.

POVRACILO STROSKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA - PRAVNE PODLAGE, MNENJA IN
NAVODILA

V preteklosti je znotraj javne uprave prihajalo do razlicnih praks glede nacina obracunavanja stroskov
javnega prevoza, kakor tudi med zaposlenimi usluzbenei razlicnih zavodov znotraj istega sektorja.
Ob uveljavitvi ZUJF-a in aneksov k panoznim kolektivnim pogodbam je bilo povracilo stroskov prevoza
urejeno enotno za ves javni sektor. Takratno ministrstvo, pristojno za javno upravo (v nadaljevanju: MJU),
je izdalo stalisce st. 1000-293/2012/1 z dne 20.6.2012 z naslovom »Povracilo stroskov prevoza na delo
in z dela na podlagi Zakona za uravnotezenje javnih finane«, pri cemer je jasno zapisalo, da MJU ni
pristojno za razlago panoznih kolektivnih pogodb.
MJU je navedlo, da je treba pri odlocitvi, ali bo povracilo stroskov prevoza na dele in z dela povmjeno v
visini mesecne, pavsalne, kombinirane vozovniee ali v visini dnevne vozovniee, upostevati nacelo
gospodarnosti razpolaganja s proracunskimi sredstvi in nacelo ekonomicnosti. Upostevaje navedeno, je
potrebno pri povracilu stroskov prevoza povrniti najeenejsi mozni javni prevoz, ki omogoca zaposlenemu
prevoz na dele in z dela. V primeru, da je povracilo v visini dnevnih vozovnie nizje od povracila stroskov
prevoza mesecne ali druge vozovniee v konkretnem meseeu (npr. dopust, bolniska odsotnost), se torej
povrne eenejsi javni prevoz (dnevne vozovniee).
Pri prenovi aplikaeije smo upostevali taksno razlago Ministrstva za javno upravo ter uporabili pridobljene
podatke Ministrstva za infrastrukturo 0 prevoznikih in postajaliscih javnega prevoza.

2.1

Pravne podlage

Povracilo stroskov prevoza na dele in z dela za javne usluzbenee, zaposlene v solstvu, je urejeno v
Aneksu h Ko/ektivni pogodbi za dejavnost za vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, st. 40/12) (v
nadaljevanju: Aneks h KPVIZ), ki med drugim doloca, da povracilo stroskov prevoza na dele in z dela
pripada javnemu usluzbeneu glede na razdaljo od kraja bivalisca do delovnega mesta, ce ta razdalja
znasa vee kot dva kilometra.

3.

POGOJI ZA USTREZEN OBRACUN

STROSKOV

PREVOZA

NA DELO IN Z DELA V

PRENOVLJENI APLIKACIJI PREVOZ

3.1 Izjava za povracilo stroskov prevoza na delo in z del a
Prenovljena aplikacija Prevoz je pripravljena tako, da je potrebno pred samim obracunom stroskov
predhodno pridobiti podpisane Izjave vseh zaposlenih. Podatke iz Izjav za vsakega zaposlenega bo
potrebno ob zacetku uporabe prenovljene aplikacije Prevoz vnesti v aplikaeijo, da se bo lahko izvedel
obracun stroskov prevoza za posamezni mesee. Kasnejsi vnosi Izjav bodo potrebni Ie ob spremembah
podatkov posameznih zaposlenih.
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Obrazec lzjava ni priloga zakona oziroma kolektivnih pogodb, temvec zakon navaja Ie obvezne sestavine
izjave. Ministrstvo je pripravilo poenoteno obliko lzjave, ki jo mora vsak zaposleni predloziti delodajalcu ob
prvi zaposlitvi oz. vsakic, ko se spremenijo podatki iz lzjave. Vsako spremembo podatkov mora javni
usluzbenec v 8 dneh sporociti delodajalcu.
V Prilogi 1 yam posiljamo obrazec lzjava 0 povracilu stroskov prevoza na dele in z dela, ki vkljucuje vse
podatke, ki bode potrebni za vnos v aplikacijo Prevoz. Od zaposlenih je ob zacetku novega solskega leta
2016/17 potrebno pridobiti ustrezno izpolnjene podpisane NOVE izjave. Podatki iz lzjav bode osnova za
vnos podatkov v prenovljeno aplikacijo Prevoz, zato morajo biti na izjavah obvezno izpolnjene vse rubrike.
Maticni podatki 0 zaposlenih v izjavi se morajo ujemati 5 podatki, vnesenimi v KPIS, kar pomeni, da je vse
spremembe potrebno najprej evidentirati v aplikaciji KPIS (bivalisca, pogodbe, razporeditve), da bodo ob
prenosu podatkov 0 delavcih v aplikacijo Prevoz za namen obracuna povracil stroskov prevoza za
obdobje od septembra 2016 dalje upostevani pravilni podatki.
Zaposleni so dolzni zagotoviti resnicne navedbe v lzjavi, delodajalec pa je odgovoren za pravilno dolocitev
povracila prevoza na dele in z dela glede na podatke, ki jih je predlozil zaposleni. Delodajalec je dolzan
preverjati resnicnost navedb v lzjavi v skladu 5 pristojnostmi, ki jih ima kot delodajalec in ki izhajajo iz
veljavne zakonodaje.
V tej zvezi velja opozoriti na 110. clen Zakona 0 delovnih razmerjih (Uradni list RS, st. 21/13, 78/13 popr., 47/15 - ZZSDT in 33/16 - PZ-F, v nadaljnjem besedilu: ZDR-1), ki opredeljuje moznost izredne
odpovedi pogodbe 0 zaposlitvi, ce delavec krsi pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja in
ima krsitev vse znake kaznivega dejanja, kar bi lahko bilo izpolnjeno tudi v primeru neresnicnih navedb
zaposlenega v lzjavi, ki vplivajo na upravicenost do povracila stroskov prevoza na delo in z dela in na
visino povracila, saj bi lahko bili 5 tem izpolnjeni znaki kaznivega dejanja goljufije.

4.

IZHODISCA ZA OBRACUN STROSKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA

4.1 Upravicenost

do povrnitve stroskov prevoza in visina

Zaposlenemu pripada povracilo stroskov prevoza na dele in z dela, ce znasa razdalja od kraja bivalisca
oziroma od kraja, iz katerega se dejansko vozi na dele in z dela, do delovnega mesta vee kot dva
kilometra, upostevaje tudi pespoti. Navedeno pomeni, da zaposlenemu povracilo stroskov prevoza na delo
ne pripada, ko je razdalja, glede na priporoceni daljinomer »zemljevid.najdi.si« portala Najdi.si podjetja
TSMedia d.o.o od bivalisca ali kraja, iz katerega se zaposleni vozi na dele in z dela, do kraja opravljanja
dela krajsa ali enaka dvema kilometroma. Navodilo za uporabo daljinomera je dostopno na spletni strani
MJU:
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_
UPRAVAlSOUS/mnenja/navodila_daljino
mer. pdf.
Pogoj dveh kilometrov razdalje za pridobitev upravicenosti do povrnitve stroskov prevoza na delo in z dela
je treba upostevati tudi v primerih, ko znasa razdalja od bivalisca oziroma od kraja, iz katerega se
zaposleni dejansko vozi na delo, do prvega javnega prevoza oziroma razdalja od zadnjega javnega
prevoza do kraja opravljanja dela, manj kot dva kilometra. Zaposleni za navedene razdalje, ki so krajse ali
enake dvema kilometroma, ni upravicen do povrnitve stroskov prevoza na delo in z dela.
Ce mora zaposleni zaradi potreb delovnega procesa, izrednega dogodka
predvidenega razporeda priti na delo veckrat, kot je stevilo delovnih dni, se
tudi povrnejo stroski prevoza. Navedeno se ne nanasa na deljen delovni
ponovni prihod na delo, upostevaje zgoraj navedene primere. V primeru
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ali zaradi dela izven redno
mu za te prihode in odhode
cas, temvec gre za izredni
deljenega delovnega casa,

pripada zaposlenemu povracilo stroskov prevoza na delo in z dela Ie enkrat za prihod na delo in odhod z
dela.
Zaposleni ni upravicen do povrnitve stroskov prevoza na dele in z dela v primeru, ce je organiziran ali
zagotovljen brezplacni prevoz, oziroma, ce delodajalee zagotovi brezplacni prevoz na dele in z dela.
Visina povracila stroskov prevoza na delo in z dela ne more znasati vec kot znasa vis ina minimalne place
za mesecno delovno obveznost, razen ce je bil zaposleni premescen, prevzet na podlagi zakona ali je po
odlocitvi oziroma volji delodajalea sklenil pogodbo 0 zaposlitvi v drugem kraju.

4.2 Javni prevoz in kilometrina
Aneks h KPVIZ v 5. clenu doloca, da pripada zaposlenemu povracilo stroskov prevoza na delo in z dela v
visini stroskov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Ce zaposleni nima moznosti prevoza z javnimi
prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v visini 8 odstotkov eene neosvincenega motornega beneina
- 95 oktanov. Iz navedenega izhaja, da se zaposlenemu povrnejo primarno stroski prevoza na dele in z
dela v visini javnega prevoza, ce je ta mozen, ne glede na dejstvo, da bi bilo v konkretnem primeru
povracilo v obliki kilometrine eenejse. Sele v primeru, ko javni prevoz ni mozen, se lahko zaposlenemu
povrnejo stroski prevoza v obliki kilometrine.
Steje se, da javni prevoz ni mozen, ce ne obstaja, oziroma ce ga glede na delovni cas javnega usluzbenea
in poslovni cas zavoda ni mozno uporabiti ali ce bi uporaba javnega prevoza glede na vozni red in
poslovni cas zavoda, ne upostevaje cas trajanja voznje, za javnega usluzbenea pomenila vec kot eno uro
dnevne casovne izgube v eno smer. V casovno izgubo se ne steje cas trajanja prevoza s prevoznim
sredstvom, temvec Ie cas ti. cakanja (npr. prestopanje med dvema javnima prevozoma, prihod pred
zacetkom delovnega casa, cas cakanja po koneu delovnega casa, ... ) ter premagovanja pespoti na
vmesnih razdaljah. V primeru premakljivega delovnega casa se casovna izguba steje do zacetka oziroma
od konea premakljivega delovnega casa (npr. v drZavni upravi, kjer imajo premakljivi delovni cas, se
casovna izguba steje do 7.30 in od 17.30 dalje.). V primeru nepremakljivega delovnega casa pa se
casovna izguba steje do zacetka in od konea poslovnega casa zavoda.
Javni prevoz ni mozen, ko ima zaposleni moznost uporabe javnega prevoza Ie v eno smer (prihod ali
odhod).
Ce je zaposleni upravicen do povracila stroskov prevoza v obliki povrnitve stroskov javnega prevoza, je
potrebno upostevati tudi Zakon 0 javnih finaneah (Uradni list RS, s1. 11/11 - uradno precisceno besedilo,
14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617, v nadaljnjem besedilu: ZJF), ki v 2. clenu
doloca, da je treba pri pripravi in izvffievanju proracuna (torej rabi proracunskih sredstev) spostovati naceli
ucinkovitosti in gospodarnosti. Iz navedenega izhaja, da morajo vsi proracunski uporabniki pri svojem
delovanju, torej tudi pri povracilu stroskov prevoza na dele in z dela, upostevati navedeni naceli. To
pomeni, da pri dolocitvi povracila stroskov prevoza na delo in z dela upostevamo eenejse povracilo
stroskov javnega prevoza, upostevaje dolocila ZUJF ali kolektivnih pogodb, ki dolocajo, kdaj je javni
prevoz mozen. V primeru, ko je moznih vec razlicnih javnih prevozov, je treba povrniti najeenejsi javni
prevoz.
Zgoraj navedeni naceli je treba spostovati tudi pri dolocitvi poti do kraja opravljanja dela in tako dolociti
razdaljo od bivalisca oziroma od kraja, iz katerega se zaposleni dejansko vozi na dele do kraja opravljanja
dela po najkrajsi poti. Za dolocitev razdalje dveh kilometrov se za upravicenost do povracila stroskov
prevoza do kraja opravljanja dela upostevajo tudi pespoti.
Pri posameznih delaveih glede na vec moznih krajev opravljanja del a ter glede na vec moznih krajev, od
koder se lahko delavei vozijo na delo ter z dela, lahko pride do podvajanja oziroma prekrivanja vozovnie
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za relacije v isto smer, zato je potrebno pri opredelitvi posamezne relacije javnega prevoza doloeiti tudi
skupino relacij. Potrebno je poiskati in obraeunati najugodnejso kombinacijo relacij znotraj posamezne
sku pine glede na stevilo dni opravljenega prevoza na posamezni relaciji. Tipiena primera, kjer je potrebno
doloeiti sku pino relacij, sta npr. za mestni potniski promet LPP Ljubljana, kjer meseena vozovnica za cono
2 velja tudi za cono 1 ali pa primer v zelezniskem prometu, kjer npr. vozovnica na relaciji Ljubljana Kamnik velja tudi na relaciji Ljubljana - Radomlje. Podrobnejsa navodila v zvezi z doloeitvijo skupin relacij
boste prejeli naknadno.
Zakon 0 prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, st. 6/16 - uradno preeiseeno besedilo, v nadaljnjem
besedilu: ZPCP-2) v 16. toeki 3. elena doloea, da je »javni prevoz« prevoz, ki je pod enakimi pogoji
dostopen vsem uporabnikom ali uporabnicam prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene. Za
namene povraeila stroskov prevoza na dele in z dela se kot javni prevoz ne steje avtotaksi prevoz. Isti
zakon ureja tudi podelitev licence in koncesije za opravljanje prevozov potnikov v cestnem prometu. Iz
navedenega torej izhaja, da se za javni prevoz steje tudi avtobusni oziroma drugi prevozi v zasebni lasti,
ko ima izvajalec prevoza veljavno licenco.

4.3 Kraj, iz katerega se zaposleni vozi na delo in z dela
Kraj, iz katerega se zaposleni vozi na delo in z dela, je v 6. elenu Aneksa h KPVIZ opredeljen kot kraj
bivalisea oziroma kraj, iz katerega se zaposleni dejansko vozi na dele in z dela, ee je ta blizje delovnemu
mestu. Tako zaeasno bivalisee kot stalno bivalisee se glede povraeila stroskov prevoza na dele in z dela
obravnava enakovredno, in sicer kot bivalisee. Posledieno se stroske prevoza povrne z bivalisea (stalnega
ali zaeasnega), ki ga javni usluzbenec poda v izjavi. V konkretnem primeru torej, ee ima javni usluzbenec
uradno prijavljeno zaeasno bivalisee, se dejansko vozi od tega bivalisea na delo in z dela ter to navede
tudi v Izjavi za povraeilo stroskov prevoza na delo in z dela, se stroski prevoza na dele in z dela povrnejo
od tega (zaeasnega) bivalisea. Zaposleni je upravieen do povraeila stroskov prevoza na delo in z dela v
primeru, ee je kraj opravljanja dela oddaljen vee kot dva kilometra od kraja, iz katerega se zapos/eni
dejansko vozi na delo, upostevaje tudi pespoti. Torej v primeru, ko kraj, iz katerega se zaposleni dejansko
vozi na delo, ni enak kraju bivalisea in je ta kraj blizje kraju opravljanja dela, se stroski prevoza povrnejo
od kraja, iz katerega se zaposleni dejansko vozi na delo.

4.4 Mesecna, kombinirana, pavsalna in druga vozovnica ali dnevna vozovnica
Pri odloeitvi, ali bo povraeilo stroskov prevoza na dele in z dela povrnjeno v visini meseene, pavsalne,
kombinirane vozovnice ali v visini dnevne vozovnice je treba upostevati naeelo gospodarnosti
razpolaganja s proraeunskimi sredstvi in naeelo ekonomienosti. Upostevaje navedeno,.je treba pri
povraeilu stroskov povmiti najcenejsi mozni javni prevoz, ki omogoea zaposlenemu prevozna-'delo in z
de/a. V primeru, da je povraeilo v visini dnevnih vozovnic nizje od povraeila stroskov prevoza meseene ,ali
druge vozovnice v konkretnem mesecu (npr. dopust, bolniska odsotnost), se torej povrne cenejsi javni
prevoz (dnevne vozovnice).

5.

PREVERJANJE IZJAV 0 POVRACILU STROSKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA

Sola mora ob prieetku novega solskega leta 2016/17 od vseh zaposlenih pridobiti ustrezno izpolnjene
podpisane izjave na predpisanem obrazcu. Podatki iz izjav bodo osnova za vnos v prenovljeno aplikacijo
Prevoz ter za prvi obraeun povraeil stroskov prevoza za mesec september 2016, ki ga boste predvidoma
elektronsko oddajali v mesecu oktobru 2016, zato naj bodo te izjave v uporabi od 1. 9. 2016 dalje.
Zahtevki za mesec avgust 2016, ki jih boste uveljavljali in potrjevali do 10. septembra 2016, se bodo se
vedno vnasali v obstojeeo verzijo aplikacije Prevoz.
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Ko boste od zaposlenih prejeli podpisane izjave, je najprej potrebno preveriti, ali so res izpolnjene vse
rubrike v izjavi, saj boste sole vse podatke iz izjave potrebovale za vnos v aplikacijo Prevoz. Ob prejemu
izjave je delavca potrebno opozoriti, da je navajanje neresnicnih podatkov v izjavi lahko razlog za izredno
odpoved pogodbe 0 zaposlitvi.
Odgovorna oseba zavoda oziroma oseba, ki jo le-ta pooblasti, je dolzna preveriti resnicnost navedb v
izjavi:
•
ali se delavec dejansko vozi na delovno mesto iz kraja, navedenega v izjavi;
•

ali je delavec navedel razdaljo po najkrajsi poti od kraja, od koder se vozi, do delovnega mesta;

•

ali ima del avec moznost uporabe javnega prevoza;

•

ali delavec uveljavlja povracilo stroskov javnega prevoza v smeri delovnega mesta;

•

ali je upostevan najcenejsi javni prevoz na posamezni relaciji (upostevati je potrebno tako vrsto
prevoza kot tudi razlicne prevoznike na isti relaciji).

6.

IMPLEMENTACIJA PRENOVLJENE APLIKACIJE PREVOZ

Navodila za uporabo prenovljene aplikacije Prevoz ter druge informacije v zvezi z implementacijo
aplikacije vam bomo posredovali naknadno.
Okroznici je prilozen obrazec Izjava za povracilo stroskov prevoza na dele in z dela ter Navodila za
izpolnjevanje Izjave. Svetujemo, da delavcem hkrati z obrazcem Izjava posredujete tudi Navodila za
izpolnjevanje izjave ter jih hkrati seznanite z zakonodajo in izhodisci, zapisanimi v okroznici.
S spostovanjem,

Mojca Locniskar
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PRILOGE:
1. Obrazec Izjava za povracilo stroskov prevoza na dele in z dela
2. Navodila za izpolnjevanje Izjave
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