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Datum 28.3.2020
ZADEVA: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v času epidemijeCOVID-19 –
pravno mnenje
Sindikatom zasebnega sektorja KSS PERGAM podajamo s tem pravnim mnenjem splošni
odgovor na vprašanja, ki ste jih zastavili vi sami ali vaši člani. Poudarjamo, da je to mnenje
podano na osnovi poznavanja skupnih osnov določanja povračila stroškov prevoza na delo
in z dela v kolektivnih pogodbah (KP) v RS, pri čemer pa ima vsaka KP, širše ali ožje ravni,
svoje specifike, in čeprav bo podano pravno mnenje v veliki večini primerov pravilno in
neposredno uporabljivo, tega ni mogoče z gotovostjo trditi za vse primere. Zato, če boste pri
obračunu plač in ostalih prejemkov za mesec marec 2020 v aprilu 2020 sumili na
nepravilnosti, nam pošljite plačilne liste s potrebnimi dodatnimi podatki (katerimi, vam bomo
povedali, ko se boste na nas obrnili) v pregled. Pri tem ne pozabite – denarne terjatve iz
delovnih razmerij zastarajo v petih letih, pri čemer je s sprejetimi intervetnimi zakoni in ukrepi
trenutno zamrznjen tek procesnih in celo materialnih rokov.
V veliki večini KP zasebnega sektorja velja pravilo: delavcu pripada najcenejši javni prevoz
oziroma določen delež javnega prevoza. V kolikor delavec ne more koristiti javnega prevoza,
mu pripada povračilo stroškov po formuli 0,X EUR/km razdalje med krajem opravljanja dela
in bivališčem delavca, za vsak prihod na delovno mesto, v obe smeri.
V praksi se je že pred zaustavitvijo javnega prevoza po Odloku o začasni prepovedi in
omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20), ki je
pričel veljati 16.3.2020, postavljalo vprašanje, kaj je najcenejši javni prevoz in kaj pripada
delavcu v primeru, ko ne dela vse dni v mesecu. Najcenejši javni prevoz v primeru polne
mesečne prisotnosti na delu bo praviloma (ob pogoju 100% povračila javnega prevoza,
odvisno od KP!) cena mesečne vozovnice za avtobusni ali železniški prevoz. V primeru
odsotnosti z dela v določenem mesecu, pa je potrebno primerjati znesek dnevnih
dvosmernih vozovnic in znesek mesečne vozovnice in ugotoviti, kateri znesek je nižji.
Primer: v Ljubljani znaša mesečna vozovnica za avtobusni prevoz 37 EUR, dnevna
vozovnica v obe smeri pa znaša 2,60 EUR. To pomeni, da je najcenejši javni prevoz do
vključno 14 dni prisotnosti na delu dnevna dvosmerna vozovnica (znesek 36,40 EUR za 14
dni oziroma sorazmerno manj za nižje število dni prisotnosti), od vključno 15 dni prisotnosti
na delu pa je najcenejši javni prevoz mesečna avtobusna vozovnica (37 EUR).
Kakšne so posledice epidemije COVID-19 na povračilo stroškov prevoza na in iz dela?
Posledic je več, glede na različne položaje, v katerih se bodo znašli zaposleni.
I.) Delavci, ki še hodijo na delo:

Delavcem, ki še hodijo na delo, je od uveljavitve Odloka dalje onemogočen javni prevoz. Ne
glede na to, ali so ga pred tem koristili ali ne (povračilo stroškov ni vezano na dejansko
uporabo določenega sredstva javnega ali zasebnega prevoza!), jim od uveljavitve Odloka
dalje pripada povračilo stroškov v obliki znižane kilometrine, ki praviloma znaša do 0,18
EUR/km. To je zgornji znesek, ki ga KP praviloma priznavajo, in je enak višini
neobdavčenega povračila stroškov prevoza po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18).
Torej: za delo na 16.3.2020 in dalje bo delavcu praviloma pripadala znižana kilometrina za
vsak kilometer razdalje med bivališčem delavca in krajem opravljanja dela, v obe smeri. Za
čas od 1.3.2020 do 15.3.2020 pa je potrebno ugotoviti število prihodov delavca na delo in
uporabiti zgoraj opisano pravilo primerjave dnevnih in mesečnih kart. Ob »rednem« turnusu
bo to praviloma pomenilo 10 prihodov na delo in bo delavcu pripadalo praviloma 10 dnevnih
dvosmernih vozovnic za javni prevoz.
II.) Delavci, ki opravljajo delo od doma:
Delavcem, ki opravljajo delo od doma, za čas opravljanja dela na domu ne pripada povračilo
stroškov. Za dneve prisotnosti na delu v prostorih delodajalca (na poziv) po 16.3.2020 jim
pripada znižana kilometrina, za dneve dela v prostorih delodajalca (na poziv) pred 16.3.2020
pa enako kot opisano v točki I.
III.) Delavci na čakanju na delo:
Delavcem, ki so na čakanju na delo doma iz razlogov na strani delodajalca (poslovni razlog
ipd) ali npr. iz razloga višje sile (karantena; skrb za otroke v času zaprtja vrtcev in šol,
nezmožnost prevoza na delo – vse pod zakonsko določenimi pogoji upravičenosti oziroma
pojma višje sile!), ne pripada povračilo stroškov prevoza na delo. Za čas pred čakanjem in po
prenehanju vzrokov čakanja velja enako kot pri točki I.
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