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Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju - lekarne

V vašem pismu navajate, da se zaposleni v lekarnah strokovno izobražujejo tudi do 10 dni na
leto in da so ti upravičeni do povračila potnih stroškov. Ker želite zmanjšati obseg sredstev za
povračila potnih stroškov vprašujete, ali je mogoče kilometrino za službena potovanja
obračunati v višini 15% od cene goriva za km, kot to velja za prevoz na delo. Hkrati pa želite
zaposlenemu povrniti prevozne stroške na službeni poti tudi v primeru, ko zaposleni ne predloži
potrdila, ker je uporabil lastni prevoz, v potnem nalogu pa ni bila odobrena uporaba lastnega
avtomobila.
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, 103/2007) v prvem odstavku 130. člena
določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela
ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.
V drugem odstavku 130. člena pa je opredeljeno, da če višina povračila stroškov iz prvega
odstavka 130. člena ni določena s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo, se določi z
izvršilnim predpisom.
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) v 4. členu določa, da se kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v
službene namene za vsak prevoženi kilometer določi v višini 30 % cene neosvinčenega
motornega bencina (95 oktanskega).
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva v 108. členu določa, da
delavcu pripada povračilo za prevozne stroške na službenem potovanju v višini cene prevoza z
najbolj racionalnim prevoznim sredstvom na osnovi predloženih potrdil. Vrsta prevoza se določi
s potnim nalogom. Če je delavcu za službeno potovanje odobrena uporaba lastnega
avtomobila, se mu povrnejo stroški prevoza v obliki kilometrine. Kilometrina predstavlja 30 %
cene motornega bencina (98 oktanskega).

Iz navedenega izhaja, da se zaposlenemu povrnejo potni stroški v primeru uporabe javnega
prevoza samo ob predložitvi potrdil. Prav tako zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza
za službeno pot ob uporabi lastnega avtomobila le, če je tako navedeno in odobreno s potnim
nalogom.
Velja opozoriti, da Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkov določa, da se kilometrina odmeri v višini 30 % cene neosvinčenega bencina – 95
oktanskega, da pa je v Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
določeno, da znaša kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene 30 %
motornega bencina 98 oktanskega.
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