
Na podlagi 330. člena Statuta Univerze v Mariboru  (Statut UM-UPB4, Uradni list 
RS, št. 65/2007) ter 5. sklepa 11.  redne seje Poslovodnega odbora Medicinske 
fakultete Univerze v Mariboru z dne 18. 9. 2007, dekan Medicinske fakultete 
Univerze v Mariboru izdaja naslednje 
 
 

NAVODILO 

O SLUŽBENIH POTOVANJIH NA MEDICINSKI FAKULTETI  

UNIVERZE V MARIBORU 

 

 

Splošno 
 

1. člen 

 
S tem navodilom se urejajo odreditev službenega potovanja, zneski dnevnic, 
povračilo stroškov prenočišča, prevoznih in drugih stroškov za službena 
potovanja zaposlenih na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru (v 
nadaljevanju: MF UM), dekana,  prodekanov in drugih sodelujočih  pri 
procesih, ki se odvijajo na fakulteti (pedagoška dejavnost, znanstveno 
raziskovalna dejavnost, druge strokovne ali tržne dejavnosti).   
 

2. člen 
 

Delavci MF UM so upravičeni do povračila stroškov za službena potovanja 
doma in v tujini, če potujejo na podlagi pisno potrjenega naloga za službeno 
potovanje. 
 
Do povračila stroškov iz tega navodila so upravičene tudi druge fizične osebe, 
ki sicer niso v delovnem razmerju na Medicinski fakulteti UM, pa kot člani 
komisij, senata, opravljajo določena dela za Univerzo v Mariboru (v 
nadaljevanju: zunanji delavci). 
 
 

Službena potovanja 
Službeno potovanje v Sloveniji 

 
3. člen 

 
Delavca se napoti na službeno potovanje zaradi opravljanja dela izven 
sedeža podjetja, udeležbe na seminarjih, sestankih in drugih delovnih 
obveznostih.  
Nalog za službeno potovanje izpolni v pisni obliki tajnica vodstva fakultete oz. 
tajnica službe na podlagi odobrene vloge (obrazec 1 – vloga za odobritev in 
predlog za izdajo potnega naloga). Izdani potni nalogi se vodijo po 
zaporednih številkah. Vloga za odobritev in predlog za izdajo potnega 



naloga morajo delavci dostaviti v tajništvo fakultete pet delovnih dni pred 
službenim potovanjem, razen v izjemnih primerih.  
 
Kot odredbodajalec podpiše obrazec naloga za službeno potovanje na prvi 
strani: 

• dekan za vse zaposlene, 
• prodekani, tajnik in pomočnik tajnika za dekana in prodekane, 
• dekan ali prodekani za ostale upravičence. 

 
Kot odredbodajalec podpisujejo obračun potnih stroškov (druga stran 
naloga) dekan, prodekani, tajnik ali pomočnik tajnika , kot likvidator pa 
strokovno sodelavec Službe za finančno-računovodske zadeve MF UM 
zadolžen za blagajniško poslovanje ali vodja Službe za finančno-
računovodske zadeve.  
 

4. člen 

 
V nalogu za službeno potovanje mora biti jasno in nedvoumno navedeno: 

• številka in datum potnega naloga, 
• delovno mesto, na katerega je razporejen zaposleni, 
• prebivališče zaposlenega s polnim naslovom, 
• naloga oziroma navedba poslovnih strank,  
• točna relacija službenega potovanja,  
• datum in ura odhoda in prihoda, 
• ali bo izplačan predujem ali ne, 
• način prevoza (navedba, ali gre za uporabo privatnega, službenega 

vozila ali za javno prevozno sredstvo) z natančno določitvijo relacije, za 
katero je odobren posamezen način prevoza, 

• podpis odredbodajalca na nalogu za službeno potovanje ter na 
obračunu potnih stroškov, 

• podpis predlagatelja na obračunu stroškov službenega potovanja, 
• začetno in končno stanje števca v službenih vozilih se mora voditi na 

potnih nalogih ali posebni evidenci, 
• število prevoženih kilometrov s točno navedbo krajev, 
• dokumenti s katerimi se dokazuje, da je bilo službeno potovanje 

dejansko opravljeno, 
• odtisnjen žig firme, 
• plačnih potnih stroškov oziroma stroškovno mesto na katerega se stroški 

službenega potovanja nanašajo. 
 
Kot osnovni način prevoza se uporablja javno prevozno sredstvo, medtem ko 
se za druge načine prevoza odloča zaradi slabih javnih prevoznih sredstev 
oziroma racionalnosti.  O uporabi osebnega avtomobila na službeni poti 
odreja dekan.  
 
Kraj odhoda je Maribor – sedež Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, 
Slomškov trg 15.  



 
Za prihod iz kraja, iz katerega zaposleni prihaja na delo pa do sedeža MF UM 
in nazaj, se zaposlenemu na dan službenega potovanja povrnejo stroški 
prevoza na delo in iz dela. 
 
V primeru, da je na nalogu za službeno potovanje izrecno določen drugi kraj 
odhoda kot je sedež MF UM, se povrnejo celotni stroški službenega potovanja, 
za ta dan pa se ne povrnejo stroški prevoza na delo. 
 
Iz obračuna morajo biti razvidni vsi stroški, za katere predlagatelj uveljavlja 
povračilo. Za vse stroške, morajo biti predložena dokazila o upravičenosti 
posameznih vrst izdatkov. To so računi za nočitve, za plačane cestnine, 
parkirnine. V primeru, da za posamezno potovanje ni predložene listine 
oziroma dokazila (vabilo, potrdilo), da je bilo potovanje dejansko opravljeno 
se izplačilo ne odobri. 
 
Pred oddajo v Službo za finančno-računovodske zadeve MF UM mora biti 
nalog za službeno potovanje izpolnjen v celoti, priloženo mora biti pisno 
poročilo o službenem potovanju (obrazec 2 – poročilo o službeni poti) 
Poročilo mora biti podpisano s strani zaposlenega in neposredno nadrejene 
osebe.  Potni nalog in potno poročilo je potrebno v Službo za finančno-
računovodske zadeve MF UM oddati najkasneje sedem dni po opravljeni 
službeni poti. 
 
 

Službeno potovanje v tujini 
 

5. člen 

 

Naloge za službeno potovanje v tujino podpiše dekan. V primerih, ko v tujino 
potuje dekanu podpiše potni nalog prodekani, tajnik MF UM oz.  pomočnik 
tajnika MF UM. 
 
 

Dnevnica 
 

6. člen 

 

Zneski dnevnic in obračunan čas za službeno potovanje v Republiki Sloveniji 
se usklajujejo skladno z določili Kolektivne pogodbe za negospodarstvo.  
 
Dnevnice za službeno potovanje v tujino se določi enako kot v državnih 
organih na podlagi Uredbe o povračilo stroškov za službena potovanja v tujini 
(Ur. l. RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/2000, 35/2002, 86/2002, 66/04, 13/07). 
 

7. člen 

 



Čas, za katerega pripada zaposlenemu dnevnica, se obračun od ure, ko se 
je službeno potovanje pričelo, do ure, ko se konča. 
 
Delavcu, ki se je mudil na službenem potovanju v več državah, pripadajo 
dnevnice, ustrezno razdeljene na valute držav. 
 
Če potuje delavec v več držav, se pri prihodu obračuna dnevnica, določena 
za tujo državo, v kateri se službeno potovanje začne, pri vrnitvi pa se 
obračuna dnevnica določena za državo, v kateri se službeno potovanje 
konča. 
 
 
 

Prenočevanje 
 

8. člen 

 

Stroški za prenočišče na službenem potovanju se obračunajo v višini 
plačanega hotelskega računa, ki ga delodajalec odobri, vendar praviloma 
ne več kot znaša cena poslovne kategorije hotela v kraju nočitve. 
 
Za službena potovanja v tujino na mednarodna srečanja in zborovanja, na 
katerih določa nastanitvene pogoje gostitelj oziroma organizator, se 
udeležencem in njihovim spremljevalcem stroški prenočevanja obračunajo 
tudi na podlagi računa hotela luksuzne kategorije.  
 

Prevoz 
 

9. člen 

 

Stroški za prevoz na službenem potovanju se obračunavajo glede na vrsto 
prevoza. Vrsta prevoza mora biti določena v nalogu za službeno potovanje. 
Kot osnovni način prevoza se uporablja javno prevozno sredstvo, medtem ko 
se za druge načine prevoza odloča zaradi slabih povezav javnih prevoznih 
sredstev oziroma racionalnosti. O uporabi osebnega avtomobila na službeni 
poti odreja dekan.  
 

Letalski prevoz 
 

10. člen 

 
Če se službeno potuje z letalom, se povrnejo stroški letalskega prevoz v 
ekonomskem razredu. MF UM krije stroške letalskega prevoza skladno z 
Navodili za oddajo javnih naročil male vrednosti oz. izjemoma ob predložitvi 
računa.  
 



Stroški letalskega prevoza v prvem razredu se povrnejo le po predhodni 
odobritvi dekana ali prodekana.  
 

Lastno osebno vozilo 
 

11. člen 

 

Če je v nalogu za službeno potovanje določeno, da se uporabi za službeno 
potovanje lastno motorno vozilo, se povrnejo stroški v višini 30 % cene litra 
neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer. 
 
Za obračun kilometrine se upošteva naslednje število kilometrov za 
najpogostejše relacije po podatkih AMZS: 
Celje    102 km 
Ljubljana   250 km 
Koper   458 km 
Portorož   497 km 
Murska Sobota  118 km 
Novo Mesto  292 km 
Slovenj Gradec  141 km 
Velenje   164 km 
 
V primeru,  da delavec na službeni poti zamenja več lokacij, mora biti število 
kilometrov med različnimi relacijami jasno razvidno. 
 

Javno prevozno sredstvo (vlak oziroma avtobus) 
 

12. člen 

 

Praviloma se za službeno potovanje uporablja javno prevozno sredstvo (vlak 
oziroma avtobus) in če je v nalogu tako določeno, se povrnejo zaposlenemu 
stroški v višini zneska predložene vozovnice. 
 
Če zaposleni v tem primeru za službeno potovanje uporabi privatno vozilo, se 
povrnejo stroški v višini vozovnice za vlak po veljavnih cenikih Slovenskih 
železnic.  
 

Drugi prevozni stroški 
 

13. člen 

 

 

Na podlagi predloženega računa se obračunajo tudi drugi prevozni in drugi 
stroški, ki nastanejo pri službenem potovanju, in sicer:  

• stroški prevoza s sredstvi javnega prevoza oz. izjemoma taksijem v kraju 
službenega potovanja; 

• stroški za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage; 



• poštni, telefonski in telegrafski stroški, ki so nujni pri opravljanju 
službenega potovanja; 

• takse (letališka taksa, peronske karte in podobno) in parkirnina ob 
prevozu z osebnim avtomobilom; 

• izdatki za gorivo, cestne takse, parkirnino in drugo, če se uporablja 
službeno vozilo. 

 
Predlagatelj potnega naloga, ki je plačal cestnino z uporabo elektronske 
tablice sistema ABC, mora potnemu nalogu priložiti izpisek prehodov 
cestninskih postaj. Le tega lahko izpiše preko spletnih strani http://abc.dars.si 
Tako, da vpiše identifikacijsko številko elektronske tablice in geslo, ki ga vsak 
uporabnik pridobi ob registraciji. 
 
Iz izpiska prehodov cestninskih postaj so razvidni tudi časi prehodov, ki se 
morajo ujemati z obračunom potnega naloga. 
 

Čas trajanja službenega potovanja 
 

14. člen 

 
Službeno potovanje se začne od trenutka odhoda na službeno potovanje iz 
delovnega mesta oziroma od bivališča delavca do vrnitve s službenega 
potovanja na delovno mesto oziroma do bivališča zaposlenega. 
 

Povrnitev stroškov 
 

15. člen 
 

Za službeno potovanje se lahko izplača upravičencu akontacija v višini 
predvidenih stroškov, ki morajo biti v nalogu za službeno potovanje natančno 
razčlenjeni, če traja potovanja najmanj dva dni. 
 

16. člen 

 

Obračun stroškov, nastalih na službenem potovanju in poročilo o službenem 
potovanju, ki je priloga tega navodila (2 x obrazec), se predloži Službi za 
finančno-računovodske zadeve najkasneje v sedmih dneh po končanem 
potovanju. 
 
Stroški službenega potovanja se obračunavajo na podlagi predloženih 
dokazil in se delavcem izplačujejo dvakrat mesečno (15. in zadnji dan v 
mesecu) na transakcijski račun uslužbenca, kamor delodajalec nakazuje 
plačo. 
 
 
 
 



17. člen 

 

Če je javni uslužbenec napoten na službeno potovanje v času delovnega 
časa, pa potovanje ne traja dlje kot 8 ur, pripadajo uslužbencu vsi stroški 
službenega potovanja ter nadomestilo za prehrano, kot če bi delavec bil 
prisoten na delovnem mestu. 
 

Končne določbe 
 

18. člen 

 
Določbe tega navodila v delih, ki se nanašajo na delavca, se analogno 
uporabljajo za dekana, prodekan ter člane organov Medicinske fakultete 
Univerze v Mariboru izvzemši tistih določb, ki so izključno vezana na delovna 
razmerja na Medicinski fakulteti UM. 
 

19. člen 

 

To navodilo je začasnega značaja in se poskusno uporablja od potrditve na 
Poslovodnem odboru Medicinske fakultete UM do sprejema dokončnega 
akta Univerze v Mariboru. 
 

20. člen 

 

S sprejetjem teh navodil prenehajo veljati vsa organizacijska navodila, ki se 
nanašajo na predmetno področje.  
 
 
 
 
 
             Dekan MF UM  
       Red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med.  
 
 


