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Ljubljana – Ministrstvo za javno upravo je že lani napovedalo, da bodo poleg preverjanja diplom
in spričeval v državni upravi zaradi sumov, da nekateri prejemajo neupravičena povračila teh
stroškov, dali pod lupo tudi povračila stroškov za prevoz na delo. Novo uredbo o povračilu teh
stroškov so že poslali v usklajevanje reprezentativnim sindikatom, a če sodimo po pripombah
sindikata državnih in družbenih organov, bo odpor proti predlaganim novostim velik.
Po čem se nova uredba razlikuje od veljavne, ki je bila sprejeta leta 2002? Javni uslužbenci in
funkcionarji, zaposleni v državni upravi, naj bi po predlagani uredbi dobili povračilo stroškov za
prevoz na delo le od kraja dejanskega prebivališča, ne pa začasnega ali stalnega prebivališča, kakor
določa veljavna uredba. Sindikat tej novosti oporeka, češ da veljavna zakonodaja ne pozna izraza
dejansko prebivališče.
Predlagana uredba uvaja tudi načelo gospodarnosti pri trošenju javnih financ. Veljavna uredba
priznava nadomestila za vožnjo vsem, ki imajo začasno ali stalno prebivališče oddaljeno od
delovnega mesta več kakor kilometer po najkrajši poti. Če prevoz z javnim prevoznim sredstvom
ni mogoč, ima »vozač« pravico do povračila kilometrine. Po novi uredbi pa bi bil priznan
najcenejši javni prevoz, ki je glede na vozni red za zaposlenega še racionalen (recimo manj kakor
uro čakanja na prevoz, do dva prestopa v medkrajevnem prometu). Delodajalec pa bi, če bi bilo
to zanj ugodneje, zaposlenemu lahko priznal vračilo stroškov za prevoz na delo v vrednosti
mesečne vozovnice, pavšala ali drugače. Sindikat sodi, da predlagana rešitev poslabšuje položaj
zaposlenih (enourno čakanje na prevozno sredstvo se jim, recimo, zdi povsem nesprejemljivo in bi
ga znižali na največ pol ure) in sprašuje, kako bodo rešeni primeri, ko bodo nekomu priznali
stroške mesečne vozovnice, pa bo sredi meseca za dlje časa zbolel, ali če kdo zaradi zdravja raje
hodi v službo peš, je pa upravičen do nadomestila za vožnjo.
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