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Povrnitev stroškov v primeru uporabe lastnega vozila v službene
namene

Spoštovani,
V zvezi z vašimi vprašanji, ki se nanašajo na povračilo stroškov v primerih uporabe lastnega
vozila v službene namene, vam posredujemo naslednje mnenje:
Tudi v primerih uporabe lastnega vozila v službene namene, menimo, da je delodajalec skladno
z Zakonom o javnih financah dolžan zasledovati načelo učinkovite in gospodarne rabe javnih
sredstev in v tem kontekstu presojati oziroma dopustiti, da javni uslužbenec (v dogovoru z
delodajalcem) v službene namene uporablja lastno vozilo.
Upoštevaje navedeno, vam posredujemo odgovore na zastavljena vprašanja:
1. Uslužbenec gre na službeno pot v Bruselj, stanuje v Celju in dobiva mesečno vozovnico
na relaciji Celje-Ljubljana-Celje. Na službeno pot je šel od doma iz Celja ob 5:00 uri
zjutraj na Brnik in prišel domov v Celje isti dan ob 23.40 uri.
a. Ali mu v tem primeru pripada kilometrina v višini 0,36 EUR/km (30% cene
neosvinčenega bencina) na relaciji Celje-Brnik-Celje?
b. Kako je v tem primeru z izplačilom mesečne vozovnice pri osebnem dohodku?
c. Ali obstaja razlika ali je pot opravljena med delovnimi dnevi ali čez vikend?

Odgovor: V primeru, da delodajalec (v dogovoru z javnim uslužbencem) za službeno pot
javnemu uslužbencu odredi uporabo lastnega vozila, se mu na podlagi določbe 4. člena Zakona
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) povrne kilometrina v višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov.
Podlage za dvakratno izplačilo stroškov iz istega naslova ni, zato menimo, da je potrebno v teh
primerih preračunano ceno mesečne vozovnice za en dan prisotnosti na delu odšteti od zneska
kilometrine, ko gre za uporabo vozila v službene namene na običajen delovni dan. Za dneve, ki

za javnega uslužbenca niso običajni delovni dnevi (npr. sobota ali nedelja), se preračunano
ceno mesečne vozovnice za en dan prisotnosti na delu ne odšteva.

2. Uslužbenec gre na službeno potovanje v Turčijo. Ob 4.00 uri gre od doma iz Ilirske
Bistrice in pride v Ljubljano, kjer pusti avto. Nato odide s službenim avtom na Brnik in
ko se vrne s službenim avtom v Ljubljano ob 23.00 uri, gre z osebnim avtomobilom
domov v Ilirsko Bistrico (javno prevozno sredstvo tj. vlak na podlagi katerega se mu
izplačujejo dnevni stroški prihoda na delo)
a. Ali mu v tem primeru pripada kilometrina v višini 0,36 EUR/km na relaciji Ilirska
Bistrica-Ljubljana-Ilirska Bistrica (tudi glede na ure odhoda in prihoda v
Ljubljano, saj v tem času ni javnega prevoznega sredstva)?
b. Kako je v tem primeru z mesečno vozovnico pri obračunu osebnega dohodka
glede na to, da je bila oseba odsotna v mesecu le 5 dni ?
c. Kako je v tem istem primeru z obračunom kilometrine, če gre na pot v soboto
ali v nedeljo?
d. Če se vrne v Ljubljano ob 20.00 in lahko ujame vlak (javno prevozno sredstvo
po katerem se mu obračunava dnevni prihod na delo) ali mu v tem primeru
pripada kilometrina v višini 0,36 EUR/km na relaciji Ilirska Bistrica-LjubljanaIlirska Bistrica?

Odgovor: : V primeru, da delodajalec (v dogovoru z javnim uslužbencem) za službeno pot
javnemu uslužbencu odredi uporabo lastnega vozila, se mu na podlagi določbe 4. člena Zakona
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov povrne kilometrina v
višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov.
Prvi odstavek 6. člena Uredbe določa, da se stroški prevoza povrnejo za dejansko število dni
prisotnosti zaposlenega na delu, če je teh dni manj kakor deset in je glede na način
obračunavanja teh stroškov v povezavi s cenami mesečne, kombinirane ali pavšalne vozovnice,
za delodajalca to ceneje. Glede na navedeno, se mesečna vozovnica obračuna v polnem
znesku oziroma zmanjšanem za znesek glede na zgornje navedbe (odštevanje).
Kot že izhaja iz odgovora k 1. vprašanju, se v primerih, ko gre za delo v dnevih, ki niso običajni
delovni dnevi, izplača polna kilometrina, brez odštevanja glede na preračunano ceno mesečne
vozovnice za te dneve.
V mnenju Ministrstva za javno upravo št. 007-619/2006/56, z dne 20.10.2006, ki je objavljen na
spretnih straneh ministrstva na:
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/povracilo_stroskov_
prevoza_23.10.06.pdf, je v odgovoru na 17. vprašanje pojasnjeno, da uredba ureja povračilo
stroškov prevoza za prevoz na delo in z dela, zato je v primeru, da javni prevoz za vrnitev z
dela (oz. za prihod na delo) ni možen, potrebno zaposlenemu povrniti kilometrino.
S spoštovanjem,
Mojca Ramšak Pešec
generalna direktorica
Poslano:
- naslovu po elektronski pošti

