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Zadeva: Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna 
kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje - OBVESTILO

Spoštovani, 

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, št. 173/20, objavljena Uredba o povračilu stroškov 
prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v 
službene namene za funkcionarje. 

Uredba je bila sprejeta na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 
40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 
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101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 
90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 –
ZIPRS2122), ki v 8. poglavju ureja povračila stroškov in druge prejemke za funkcionarje, in sicer 
na podlagi sedmega odstavka 168. člena in za izvrševanje 173. člena tega zakona.

Uredba na enak način, kot je urejeno za javne uslužbence v aneksih h kolektivnim pogodbam 
dejanvosti in poklicev, ureja podlago za obračun stroškov prevoza na delo in z dela za 
funkcionarje v primeru, ko javni prevoz ni možen in se izplača kilometrina, ter določa, da se kot 
podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki je podlaga za obračun 
kilometrine tako pri stroških prevoza na delo in z dela kot tudi pri uporabi lastnega vozila v 
službene namene, uporabi  najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji za 
pretekli mesec. To ceno vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, 
Ministrstvu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. 

Aktualna objava cene bencina je dostopna na splenti strani MJU, rubrika Javni uslužbenci, 
povračila stroškov in druge prejemki:

 Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95, november 2020 (6. 11. 2020) (docx, 
39 KB)

Z dnem uveljavitve Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna 
kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje preneha veljati 
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje (Uradni list RS, št. 
57/12). 

                                                                                      Boštjan Koritnik
                                                                                      minister

Poslano: 
- naslovnikom po elektronski pošti
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