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ZADEVA: povračilo stroškov za službena potovanja
Na Ministrstvo za javno upravo ste posredovali vprašanje glede povračila stroškov za službena
potovanja, in sicer v primerih, ko so taka potovanja povezana tudi s privatno odsotnostjo, predvsem,
kadar gre za službena potovanja v tujino.
Uvodoma pojasnjujemo, da je pri ugotavljanju pravice do povračila stroškov na službenem potovanju
treba upoštevati:
•

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) in

•

Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94,
24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09), ki v 1. členu določa, da velja za javne
uslužbence v organih državne uprave in v pravosodnih organih ter za funkcionarje v organih
državne uprave in Vladi Republike Slovenije.

Ob predpisa določata pogoje in višino ter vrsto stroškov, ki nastanejo na službenem potovanju ter jih
je možno priznati uslužbencu ali funkcionarju na službenem potovanju, ne urejata pa tematike, o kateri
sprašujete. Ne glede na to ter upoštevaje določbe obeh predpisov ter tudi določbe predpisov, ki urejajo
javne finance, v zvezi s tem menimo naslednje:
•

Javnemu uslužbencu ali funkcionarju pripada povračilo stroškov na službeni poti v skladu s
pravili in za čas, ko je službena pot dejansko trajala, kar pomeni, da se del, ki sodi v privatno
odsotnost ne more šteti v službeno pot in upoštevati pri obračunu dnevnice, torej je treba
upoštevati trajanje službene obveznosti in čas, ki bi bil porabljen za normalen povratek
domov,

•

Glede plačila bonitete za letalsko vozovnico MJU ni pristojen organ za pojasnilo, menimo pa,
da v primeru, ko je bila cena letalske vozovnice kljub privatni odsotnosti enaka ali celo nižja,
kot bi bila v primeru izključno službenega potovanja, ni razloga za ugotavljanje bonitete, v
primeru, da bi bila cena višja, pa je po našem mnenju uslužbenec ali funkcionar dolžan plačati
razliko,

•

Upoštevaje navedeno je torej po našem mnenju treba ustrezno izpolniti tudi nalog za službeno
potovanje, ker gre za službeno potovanje, na nalogu ne more biti evidentirana privatna

odsotnost, je pa smiselno, da je nalogu priložena ustrezna dokumentacija, ki pojasnjuje
morebitne časovne in druge razlike, ki nastanejo zaradi privatne odsotnosti v okviru
službenega potovanja.
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