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[AKTUALNO] Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v javnem sektorju
Vlada Republike Slovenije in sindikati so 28.5.2021 sklenili Dogovor o odpravi varčevalnih
ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev leto 2021.
Dogovor omogoča uveljavitev višjih pravic za javne uslužbence in poenoten način obračuna
stroškov. Ukrepi iz dogovora so objavljeni v Uradnem listu in že veljajo pri obračunu plač za
mesec junij 2021.

Z dogovorom se uresničujeta tudi dva ukrepa Strateškega sveta Vlade Republike Slovenije za
debirokratizacijo, in sicer premik izplačilnega dne, s čimer bo zagotovljen sproten obračun in
izplačilo plač povsod v javnem sektorju, ter sprememba obračunov povračila stroškov prevoza
na delo in iz dela, s katero se odpravlja veliko nepotrebnega administriranja, hkrati pa se
zagotavlja tudi enaka obravnava vseh javnih uslužbencev.
V nadaljevanju so pripravljeni opisi rešitev novih vrednosti in/ali načinov obračunavanja
povračilnih stroškov in drugih prejemkov v sistemu KADRIS 4, ki so posledica tega dogovora.
1. PREVOZI NA DELO IN IZ DELA - nov način obračuna stroškov od 01.06.2021 naprej
Na področju povračila stroškov prevoza na delo in z dela prinaša dogovor nov način
obračuna teh stroškov. Po novem se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za vse javne
uslužbence izračunava enako. Povračilo se izračunava na podlagi razdalje med krajem
bivališča in krajem opravljanja dela, če znaša ta razdalja več kot 2 kilometra.
a.) Po trenutni ureditvi pripada javnemu uslužbencu povračilo stroškov v višini stroškov
javnega prevoza, kilometrina pa samo, kadar javni prevoz ni možen. Veljavni način
povračila stroškov pomeni izjemno zapleten način in veliko administrativno obremenitev
za vse kadrovske in računovodske službe v javnem sektorju.
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b.) Po novi ureditvi se izračun povračila stroškov prevoza za vse javne uslužbence izračunava
zgolj na podlagi razdalje med krajem bivališča in krajem opravljanja dela. Povračilo
stroškov prevoza za vsak kilometer znaša 10 % cene neosvinčenega motornega bencina
(trenutno 8 %) 95 oktanov, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov. Tudi povračilo
stroškov v višini 30 evrov se izplača glede na dejansko število prihodov in odhodov na
delo.
Tabela 1: Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec, datum objave na spletni strani MJU in
mesec uporabe podatka (od 1. dne v mesecu) za obračun kilometrine.

najvišja poročana
maloprodajna cena
NMB-95 za

EUR/liter

datum objave
na spletni strani
MJU

april 2021

1,17294

5. 5. 2021

mesec uporabe
podatka za
obračun
kilometrine
maj 2021

V kolikor javni uslužbenec delodajalcu predloži potrdilo o nakupu imenske mesečne
vozovnice za javni potniški promet, se mu stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v višini
cene imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet.
1.1.

OPIS REŠITVE V KADRIS 4: RIS - Prevozi na delo

Potrebne aktivnosti:
a.) Zaključek vseh veljavnih izjave za prevoze na in z dela z dnem, 31.05.2021, v modulu
»Prevozi na delo«.
b.) Kreiranje in vnos novih izjav za prevoz na in z dela z veljavnostjo od 01.06.2021.
Ker se po novem razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela,
ter za povračilo kilometrine določijo na podlagi daljinomera Google Maps, naročnik
pripravi podatke o razdalji med krajem bivališča in krajem opravljanja dela, če znaša ta
razdalja več kot 2 kilometra. Te izjave za prevoz na in z dela ne vsebujejo podatka o
opravljeni relaciji z javnim potniškim prometom.
c.) Sprememba cene kilometrine za povračilo stroškov, ki za vsak kilometer znaša 10
odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina (trenutno 8 odstotkov) 95 oktanov.
d.) Razvojno dopolnitev, ki upošteva, da povračilo stroškov kilometrine ne znaša manj kot
30 evrov, pri čemer pa se upošteva dejansko število prihodov na in odhodov z dela.
e.) Razvojna dopolnitev za izračun števila mesečne obveze za upoštevanje dejanskega
števila prihodov na in odhodov z dela.
f.) Razvojna dopolnitev za izračun sorazmernega dela minimalnega zneska kilometrine,
ki za polno mesečno delovno obvezo znaša minimalno 30 evrov, z upoštevanjem
dejanskega števila prihodov na in odhodov z dela.
g.) Namestitev časovnega parametra za določitev minimalnega zneska kilometrine z
upoštevanjem dejanskega števila prihodov na in odhodov z dela. Trenutno veljaven
znesek je 30 evrov.
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h.) Izdelava in posredovanje navodila za pravilnost vnesene izjave za prevoz na in z dela za
primere, če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice
(javni prevoz). V tem primeru se mu povrnejo stroški v višini cene kupljene imenske
vozovnice.
i.) Ureditev vrste plačil za izračun stroškov povračila kilometrine na in z dela z
upoštevanjem, da povračilo stroškov kilometrine ne znaša ne manj kot 30 evrov, pri
čemer pa se upošteva dejansko število prihodov na in odhodov z dela, ki velja od
01.06.2021
j.) Ureditev vrste plačil za izračun stroškov povračila cene imenske mesečne
vozovnice, kot jo je javni uslužbenec predložil, ki velja od 01.06.2021
k.) Prenos izračunanih stroškov kilometrine na in z dela v plačni sistem.
l.) Prenos izračunanih stroškov imenskih vozovnic za prevoz na in z dela v plačni
sistem.
Opozorilo:
V primeru, da naročnik v sistemu KADRIS 4:RIS nima implementiranega modula »Prevozi na
delo« in posledično izračunava le število pripadajočih prevozov na delo, rešitve opisane v točki
1.1. ne more implementirati.
1.2.
•
•
1.3.

POGOJI IZVEDBE REŠITVE V KADRIS 4: RIS - Prevozi na delo
Verzija aplikacije 4612.52, 4654 ali 4754 in 4755, 4760.
Produkcijsko implementiran modul »Prevozi na delo« pred 01.06.2021.
KORAKI IZVEDBE REŠITVE V KADRIS 4: RIS - Prevozi na delo

a.) Namestitev razvojnih dopolnitev, ki so opisane v točki d.), e.), f.) za točko 1.1.
b.) Zaključek veljavnih izjav za prevoze na in z dela z dnem 31.05.2021.
c.) Vnos novih izjav, z veljavnostjo od 01.06.2021, na podlagi naročnikovih podatkov o
veljavnih razdaljah oz. kilometrini med krajem bivališča in krajem opravljanja dela, če
znaša ta razdalja več kot 2 kilometra.
d.) Ureditev pravilnosti izračuna kilometrine za povračilo stroškov prevoza na in z dela, ki
velja od 01.06.2021.
e.) Ureditev pravilnosti izračuna imenske mesečne vozovnice za povračilo stroškov prevoza
na in z dela, ki velja od 01.06.2021.
2. REGRES ZA PREHRANO MED DELOM
Regres za prehrano med delom se zvišuje na 4,30 evra za dan prisotnosti na delu in
pripada vsem, ki so prisotni na delu najmanj s polovičnim delovnim časom.
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Usklajevanje zneskov
Višina regresa za prehrano se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambnih
izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS.
2.1.

OPIS REŠITVE V KADRIS 4: RIS - Izračun vrst plačil

a.) Namestitev časovnega parametra za določitev zneska regresa za prehrano med delom.
b.) Ureditev veljavnega zneska regresa za prehrano med delom.
c.) Ureditev vrste plačila za izračun zneska regresa za prehrano med delom z upoštevanjem
veljavnega zneska regresa za prehrano.
2.2.
•
•

POGOJI IZVEDBE REŠITVE V KADRIS 4: RIS – Izračun vrst plačil
Verzija aplikacije 4612.52, 4654 ali 4754 in 4755, 4760.
Produkcijsko izračunavanje zneska regresa prehrane med delom v sistemu KADRIS 4: RIS.

Opozorilo:
V primeru, da naročnik v sistemu KADRIS 4:RIS v produkcijskem okolju izračunava le število
pripadajočih regresov za prehrano ali malic, rešitve opisane v točki 2.1. ne more izvesti.
3. DNEVNICE IN KILOMETRINA ZA UPORABO LASTNEGA AVTOMOBILA ZA NAMENE ZA
SLUŽBENE POTI
Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji po novem:
v trajanju nad 12 ur po novem znašajo 21,39 evra,
v trajanju nad 8 do vključno 12 ur ostaja 10,68 evra,
ponovno se uvaja tudi dnevnica v trajanju od 6 do 8 ur in znaša 5,16 evra.
Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša zdaj v vseh
primerih 30 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer.
Usklajevanje zneskov
Preostali zneski dnevnice za službeno potovanje v državi se enkrat letno uskladijo z rastjo
cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada
Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta
glede na december predpreteklega leta, uskladitev pa se izvede januarja.
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v
Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
3.1.

OPIS REŠITVE V KADRIS 4: RIS – Potni nalogi
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a.) Zaključek veljavnih zneskov dnevnic, z dnem 31.05.2021, za dnevnice za službena
potovanja v Sloveniji.
b.) Vnos novih cen veljavnih dnevnic, z dnem 01.06.2021, za dnevnice za službena potovanja
v Sloveniji, ki za dnevnice v trajanju nad 12 ur po novem znašajo 21,39 evra, v trajanju nad
8 do vključno 12 ur ostaja 10,68 evra, ponovno se uvaja tudi dnevnica v trajanju od 6 do 8
ur in znaša 5,16 evra.
c.) Vnos nove cene kilometrine za uporabno lastnega vozila za službene namene, ki od
01.06.2021, znaša v vseh primerih 30 % cene neosvinčenega motornega bencina 95
oktanov za prevoženi kilometer.
3.2.
•
•

POGOJI IZVEDBE REŠITVE V KADRIS 4: RIS – Potni nalogi
Verzija aplikacije 4612.52, 4654 ali 4754 in 4755, 4760.
Produkcijsko implementiran modul »Potni nalogi« pred 01.06.2021.
Opozorilo:
V primeru, da naročnik v sistemu KADRIS 4:RIS v produkcijskem okolju nima
implementiranega modula »Potni nalogi«, rešitve opisane v točki 3.1. ne more izvesti.

4. JUBILEJNE NAGRADE
Jubilejne nagrade: višina in pogoji nagrade ostajajo enaki. Pomembno pri tem pa je, da se
po novem za pravico do jubilejne nagrade upošteva tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki
upravljajo dejavnost v mreži javne službe.
4.1.

OPIS REŠITVE V KADRIS 4: KIS – Kadrovska evidenca

Naročnik ima lahko delovno dobo vneseno na dva načina:
a.) Delovna doba vnesena po podjetjih
Na šifrantu podjetij, pri katerih se delovna doba šteje za izračun jubilejnih nagrad v
šifrantu »Opredelitev dejavnosti« izberemo vrednost »1 Javni sektor«. Delovna doba
izbranega koncesionarja/podjetja se bo štela v skupno delovno dobo v javnem sektorju in
pravilno upoštevala pri izračunu jubilejnih nagrad.
b.) Delovna doba vnesena v LLMMDD
Na zavihku »Delovna zavarovalna doba« v polju »Delovna doba javni sektor« vrednost
popravimo tako, da k obstoječi vrednosti prištejemo opravljeno delovno dobo pri
koncesionarju. Dodana delovna doba se bo pravilno upoštevala pri izračunu jubilejnih
nagrad.
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POGOJI IZVEDBE REŠITVE V KADRIS 4: KIS – Kadrovska evidenca
Verzija aplikacije 4612.52, 4654 ali 4754 in 4755, 4760.

Opozorilo:
Točke opisane v rešitvi 4.1. naročnik v sistemu KADRIS 4:KIS v produkcijskem okolju lahko nastavi
sam.

Za več informacij nam pišite na: prodaja@cetrtapot.si ali pokličite na 04 / 280 66 60.

Kranj: 4.6.2021

Četrta pot, d.o.o., Kranj
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