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ZADEVA: dnevnica za službeno potovanje
Na Ministrstvo za javno upravo ste posredovali vprašanje glede pravice do dnevnice za službeno
potovanje, kadar službeno potovanje poteka v kraju sedeža delodajalca. Pri tem ugotavljate, da so
mnenja glede tega različna, čeprav v predpisih ni opredelitve službene poti.
Uvodoma opozarjamo, da Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05, 71/06, 78/06, 79/06, 3/07, 62/07, 64/07,
66/07, 5/08, 19/08, 24/08, 67/08, 71/08, 3/09) določa, da se prejemki, ki jih ta zakon določa,
izplačujejo pod pogoji in na način, določen s kolektivnimi pogodbami in drugimi predpisi, ki urejajo
izplačevanje teh prejemkov, v višini, ki je določena s tem zakonom. Res je tudi, da Kolektivna
pogodba za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št, 18/91 in nadaljnje spremembe), ki se
uporablja tudi za javne uslužbence v državni upravi in v pravosodnih organih, ne vsebujejo opredelitve
službene poti, prav tako ne drug predpis, obstajalo je le navodilo ministrstva za finance, ki je urejalo
izplačevanje povračil stroškov in drugih prejemkov ter je bilo podlaga za ureditve v splošnih aktih
posameznih organov.
Ne glede na navedeno pa menimo, da je treba upoštevati opredelitev službene poti kot poti, na katero
predstojnik napoti javnega uslužbenca, da opravi določeno nalogo izven kraja, v katerem je sedež
organa, kjer javni uslužbenec običajno opravlja delo, razen če nima javni uslužbenec v pogodbi o
zaposlitvi drugače določenega kraja opravljanja dela. Nenazadnje temu stališču pritrjuje tudi Računsko
sodišče, saj njihov Pravilnik o službenih potovanjih (dostopen na spletni Računskega sodišča) prav
tako že v 1. členu določa, kaj šteje kot službeno potovanje, in sicer:

Za službeno potovanje se šteje potovanje na podlagi naloga za službeno potovanje
zaradi opravljanja delovnih nalog ali izobraževanja izven kraja, kjer zaposleni
opravlja delo (sedež računskega sodišča ali enota izven sedeža) ali izven kraja, kjer je
doma.
Nalog za službeno potovanje se ne izda:
1. kadar zaposleni opravlja delo ali se izobražuje na območju mesta Ljubljane
(za zaposlene, ki imajo delovno mesto na sedežu računskega sodišča) ali na
območju mesta Maribor (za zaposlene, ki imajo delovno mesto v enoti izven
sedeža),

2. za prihod zaposlenega, ki opravlja delo na domu, v kraj, kjer je njegovo
delovno mesto (sedež računskega sodišča ali enota izven sedeža), za delo pri
revidirancu ali izobraževanje v kraju, kjer je delovno mesto zaposlenega.
Dom je kraj stalnega ali začasnega prebivališča zaposlenega, od koder se vsak dan
vozi oz. hodi na delo.
Upoštevaje navedeno torej javnemu uslužbencu, ki je na »službenem potovanju« v kraju sedeža
delodajalca, ne pripada dnevnica za službeno potovanje, tudi če so izpolnjeni časovni pogoji, kot jih
določa zakon.
Menimo, da enako velja tudi za funkcionarje.
S spoštovanjem!
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