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Sprememba cen zaradi uvedbe splošnih enotnih vozovnic na vseh
registriranih linijah javnega potniškega prometa – obvestilo

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 29/19, objavljena Uredba o
načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem
prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (v nadaljevanju:
uredba), ki med drugim ureja tudi uvedbo in izvajanje sistema enotne vozovnice v smislu
prevoznih storitev, ki jih na načelih enotne in celovite ponudbe izvajajo prevozniki v različnih
vrstah prometa.
Uredba1 v 90. členu, ki ureja uvedbo splošnih enotnih vozovnic, določa naslednje:
»Splošna enotna vozovnica se na vseh registriranih linijah javnega potniškega prometa (v
nadaljevanju: JPP), razen mestnega linijskega prevoza potnikov in javnega prevoza potnikov po
žičniških napravah, uvede:
- s 1. 6. 2019 mesečna neimenska enotna vozovnica s količnikom 32 enkratnih voženj in
letna vozovnica;
- s 1. 8. 2019 enotna vozovnica za enkratno vožnjo, dnevna vozovnica in tedenska
vozovnica;
- s 1. 1. 2020 mesečna enotna imenska vozovnica s količnikom 26 enkratnih voženj;
- cene mesečnih in integriranih mesečnih vozovnic, ki so ob uveljavitvi te uredbe nižje od
cen, določenih v tarifah prevoznin iz Priloge 3 te uredbe, je treba uskladiti s to uredbo v
dveh letih od njene uveljavitve.«.
Glede na to, da uvedba mesečne neimenske enotne vozovnice s 1. 6. 2019 lahko vpliva na
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem, vas prosimo, da javne
uslužbenec, zaposlene v enoti, seznanite z zgoraj citirano določbo uredbo in nato preverite, kdo
od javnih uslužbencev, ki delo opravljajo v vaši enoti, je na podlagi izjave, ki je bila že
preverjena, upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini javnega prevoza
in bi se predmetna sprememba lahko nanašala tudi na njegovo povračilo stroškov prevoza.
Predlagamo, da te javne uslužbence pozovete, da podajo novo izjavo za povračilo stroškov
prevoza na delo in z dela in nato vsako izmed njih preverite in posameznega javnega
uslužbenca seznanite z ugotovitvami pri preverjanju. V skladu z ugotovitvami pri preverjanju
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izjave nato v programu ISPP popravite podatke, relevantne za povračilo stroškov prevoza na
delo in z dela javnemu uslužbencu.
Iz dokumenta Ministrstva za javno upravo, št. 100-820/2014/2 z dne 23. 6. 2014 (v
nadaljevanju: mnenje MJU), izhaja, da mora javni uslužbenec vsako spremembo podatkov iz 1.
in 2. točke prvega odstavka 7. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 40/12) v osmih dneh sporočiti pristojni službi delodajalca. Obveznost
sporočanja sprememb se sicer eksplicitno nanaša zgolj na spremembo bivališča oziroma kraja,
od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, vendar po mnenju MJU, kot pristojnega
resornega ministrstva, namen 7. člena tega aneksa h kolektivni pogodbi ni bil, da se breme
ugotavljanja vseh sprememb, ki se nanašajo na ceno javnega prevoza (ki ga lahko izvaja veliko
število različnih prevoznikov), prenese na delodajalca. Ne nazadnje že sama izjava vključuje
podatek o ceni in vrsti javnega prevoza, ki ga je dolžan predložiti javni uslužbenec. Kot še izhaja
iz mnenja MJU, podatek o spremembi cene javnega prevoza neposredno vpliva na
javnofinančne odhodke, pri čemer ne gre zanemariti niti določbe prvega odstavka 36. člena
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 –
PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; ZDR-1) , ki normira obveznost delavca, da
delodajalca obvešča o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na
izpopolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti in o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na
izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja. Upoštevaje navedeno MJU posledično meni, da je
prav, da javni uslužbenec takoj, ko izve za spremembo cene javnega prevoza, o tem obvesti
delodajalca.
Če javni uslužbenec, kljub navedenemu mnenju MJU, nove izjave ne želi podati, vendar
ugotavljate, da bi uvedba mesečne neimenske enotne vozovnice lahko vpliva na povračilo
stroškov prevoza na delo in z dela do katerega je upravičen, ponovno preverite zadnjo veljavno
izjavo javnega uslužbenca in ravnajte, kot je navedeno zgoraj.
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