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Zadeva: Sklepanje zakonske zveze izven uradnih prostorov – službena pot ali prihod na
delo
Spoštovani!
Prejeli smo vaš dopis, v katerem ste navedli, da imajo upravne enote vse več prijav sklenitve zakonske
zveze izven uradnih prostorov. Obredi se opravljajo na različnih lokacijah, ugotavljate pa, da upravne
enote zelo različno tolmačijo prihod matičarke in pooblaščenca na kraj sklenitve zakonske zveze. Zanima
vas, ali gre v primeru, ki ga opisujete, za prihod matičarke na delo ali za službeno pot, od česar je
odvisen tudi obračun stroškov prihoda na lokacijo sklenitve zakonske zveze.
Konkretni primer:
Matičarka ima v pogodbi o zaposlitvi kot kraj opravljanja dela določen sedež upravne enote. V soboto
mora opraviti obred sklenitve zakonske zveze, ki ni na sedežu upravne enote, niti v uradnem poslovnem
prostoru, temveč na zasebni posesti na oddaljenem hribu. V zvezi s tem sta podani naslednji možnosti:
1. matičarka se na obred poroke odpravi od svojega doma do hriba, s svojim avtomobilom, in se ji
prizna kilometrina za prihod na delo, ker na tej relaciji ne obstaja javni prevoz;
2. matičarka od doma pride na sedež upravne enote, tam se presede v službeno vozilo in se z njim
odpelje na lokacijo obreda, po koncu obreda se vrne na sedež upravne enote, kjer se presede v
svoje vozilo in se z njim odpelje domov.
V slednjem primeru ima matičarka pot od doma do sedeža upravne enote obračunano kot mesečno
vozovnico, saj na tej relaciji obstaja javni prevoz, za pot od sedeža upravne enote do lokacije obreda pa
se ji izda potni nalog za službeno pot s službenim vozilom.
V skladu s 6. točko drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF,
v nadaljevanju: Zakon o javnih uslužbencih) se v pogodbi o zaposlitvi določi tudi kraj opravljanja
dela. Ker ima matičarka v pogodbi o zaposlitvi kot kraj opravljanja dela določen sedež upravne
enote, se odhodi na drugo lokacijo zaradi oprave obreda sklenitve zakonske zveze štejejo za
službeno pot.

Z vidika gospodarne porabe proračunskih sredstev naj bi se matičarji ob sobotah od doma
praviloma najprej pripeljali na sedež upravne enote, nato vzeli službeno vozilo in se odpravili na
lokacijo obreda sklenitve zakonske zveze, po opravljenem obredu pa se s službenim vozilom
vrnili na sedež upravne enote in se odpeljali domov. V tem primeru se jim za prevoz na delo in z
dela obračunajo in povrnejo stroški prevoza na delo in z dela v skladu z določbami 5. člena
Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 40/12, v nadaljevanju: Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki
Sloveniji). Če matičar opravi delo izven kraja, v katerem v skladu s pogodbo o zaposlitvi
opravlja delo, se mu za službeno pot na lokacijo obreda sklenitve zakonske zveze izda potni
nalog za službeno potovanje z uporabo službenega vozila.
Izjemoma bi bila po našem mnenju možna tudi uporaba 10. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi
za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki ureja kilometrino za uporabo lastnega
avtomobila v državi, in sicer predvsem v primerih opravljanja obredov sklenitve zakonskih zvez
v odročnih krajih, ko z vidika gospodarne porabe proračunskih sredstev oziroma smotrnosti ne
bi bilo smiselno, da se matičar najprej pripelje v službo, prevzame službeno vozilo in se odpelje
na lokacijo obreda. Uporaba lastnega avtomobila v službene namene je izjemoma mogoča
samo na podlagi dogovora med delodajalcem in javnim uslužbencem, če drugače ni mogoče
opraviti službene poti oziroma rednega dela. Če je javnemu uslužbencu v službene namene
odobrena uporaba lastnega avtomobila, se mu povrnejo stroški za občasno uporabo avtomobila
v obliki kilometrine na podlagi potnega naloga. Na podlagi navedenega v teh primerih ne gre za
stalno uporabo lastnega avtomobila v službene namene (vedno, ko je lokacija obreda sklenitve
zakonske zveze izven uradnih prostorov), temveč za občasno uporabo lastnega avtomobila v
službene namene. Matičarju v tem primeru delodajalec izda potni nalog za službeno potovanje
z uporabo lastnega avtomobila za relacijo od njegovega doma do lokacije obreda sklenitve
zakonske zveze.
Na podlagi navedenega se matičarju ne bo priznala kilometrina za prihod na delo, kot navajate
v vašem dopisu, saj lokacija obreda sklenitve zakonske zveze izven uradnih prostorov v
pogodbi o zaposlitvi ni določena kot kraj opravljanja dela (6. točka drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih uslužbencih), temveč mu bo v skladu z 10. členom Aneksa h Kolektivni
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji izjemoma izdan potni nalog za
službeno potovanje z uporabo lastnega avtomobila za relacijo od doma do lokacije obreda.
Praviloma pa naj bi matičarji za tako službeno pot uporabljali službeno vozilo, kot smo pojasnili
zgoraj.
S spoštovanjem,
mag. Igor Kotnik
generalni direktor
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