
 

 

Povračilo stroškov na delo in z dela. Kaj pa, če nimam javnega 
prevoza?  

Kolektivne pogodbe, ki jih podpisuje SKEI Slovenije, imajo v zvezi s povračili stroškov prevoza 
naslednje določilo:  

 Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu 
od kraja bivališča do kraja opravljanja dela, če je kraj bivališča od kraja opravljanja dela 
oddaljen najmanj dva kilometra. 

 Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena delavcu pripada povračilo stroškov najcenejšega 
javnega prevoza v višini kot to določa tarifna priloga. Če je za delodajalca ugodneje in 
delavec ne predloži dokazila o nakupu vozovnice, pripada delavcu povračilo stroškov 
kilometrine po uredbi. 

 Če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, delavcu pripada kilometrina za 
vsak polni kilometer po najkrajši cestni povezavi v višini zgornjega zneska po uredbi. 

 Če delodajalec organizira prevoz na delo in z dela ter delavec tak prevoz uporablja, potem 
delavcu ne nastajajo nikakršni stroški. Delavcu zato v primeru uporabe organiziranega 
prevoza ni mogoče nalagati plačila stroškov. 

 Če delavec iz upravičenih razlogov ne uporablja organiziranega prevoza, mu je delodajalec 
dolžan povrniti stroške prevoza na delo in z dela v višini kot je določena v tarifni prilogi. 

 Delavec mora delodajalcu sporočiti vsako spremembo kraja bivališča, iz katerega prihaja na 
delo. Če se zaradi razlogov na strani delavca strošek prevoza na delo in z dela naknadno 
poveča, ima delavec pravico do povračila tako povečanega stroška za prevoz na delo in z 
dela, le če se tako sporazume z delodajalcem. 

V posameznem podjetju se lahko sindikat dogovori tudi drugače, vendar ne manj ugodno za 
delavca! 

Rabite pomoč? 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 3/2019  

08.04.2019 - Aktivnosti SKEI v marcu 2019.  

GALERIJA  

 

6. državno prvenstvo tekmovalcev varilcev - Celjski 

sejem, 10.4.2019  

11.04.2019 - 6. državno prvenstvo tekmovalcev varilcev - Celjski 

sejem, 10.4.2019  
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DELAVSKA ENOTNOST  

 
Delavska enotnost št. 7; 4.4.2019  

05.04.2019 - Nove, zanimive vsebine...  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Kolektivna pogajanja; predavatelj Bogdan Ivanovič  

11.12.2018 - V kolektivnih pogajanjih gre za reševanje konfliktov in 

interesov med delom in kapitalom.  

 

Digitalna revolucija; predavatelj Vojko Fon  

11.12.2018 - Ali nam bodo roboti uničili delovna mesta?  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
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