
Na podlagi 343. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur.l. RS, št. 115/04) in Pravilnika  o o 
povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela ter povračilu stroškov za prehrano med delom 
delavcev na Univerzi v Mariboru št. 15/2005-523 ZK (Obvestila, št. 4/05) je ravnateljica 
Univerzitetne knjižnice Maribor dr. Irena Sapač dne 2.8.2005  sprejela naslednje 
 
 
NAVODILO O IZVAJANJU  PRAVILNIKA O POVRAČILU STROŠKOV 
ZA PREVOZ NA DELO IN Z DELA TER POVRAČILU STROŠKOV ZA 
PREHRANO MED DELOM DELAVCEV NA UNIVERZI V MARIBORU  

 
 

1. člen 
 

Navodila podrobneje urejajo povračila stroškov prevoza in stroškov prehrane za zaposlene v 
Univerzitetni knjižnici Maribor. 
 
 

2. člen 
(obračun kilometrine) 

 
V primeru, da prevoz na delo in z dela z javnim prevozom ni možen, mora delavec 
delodajalcu predložiti potrdilo javnega prevoznika. 
 
Kadar znaša razdalja po najkrajši poti od bivališča  do sedeža delodajalca oziroma do prvega 
javnega prevoznega sredstva več kot 1 km, se obračuna znižana kilometrina v višini 15 % 
cene  95-oktanskega bencina po ceni, ki velja na dan 25. v mesecu. 
 
 

3. člen 
 

Kadar je delavec prisoten na delu manj kot osem dni, se mu obračuna povračilo stroškov 
prevoza v višini vozovnice v predplačilu. 
 
 

4. člen 
 

Delavec, ki uveljavlja povračilo stroškov prevoza, mora v roku 8 dni od dneva zaposlitve ali 
od dneva spremembe prebivališča podati pisno izjavo o upravičenosti do povračila stroškov 
prevoza. V istem roku in na enak način mora sporočiti tudi vse spremembe cen vozovnic.  
 
Izjavo je potrebno oddati delavki, pristojni  za vodenje evidence prisotnosti na delu. 
 
Do 15.9.2005 morajo vsi zaposleni, ki uveljavljajo povračilo stroškov prevoza,  izpolniti pisno 
izjavo in jo oddati pristojni delavki. 
 
 

5. člen 
 

Delavki, pristojni  za vodenje evidence prisotnosti na delu je potrebno pisno sporočiti vse 
načrtovane odsotnosti z dela, za katere ne pripada povračilo stroškov prevoza ali prehrane, 
do 25. v mesecu.  
 
Datum posredovanja podatkov se lahko spremeni zaradi določenih razmer ob koncu meseca 
(prazniki, letni dopusti ipd.). Spremembo datuma sporoči odgovorna delavka vodjem enot. 



6. člen 
 

Povračilo stroškov prehrane in prevoza ne pripada delavcem, napotenim s strani 
študentskega servisa. 
 
 

7. člen 
 

Vsa vprašanja, ki niso opredeljena s temi Navodili, ureja Pravilnik UM.  
 
 

8. člen 
 

Pravilnik velja od 28.7.2005 dalje, uporabljati pa se začne od 1.8.2005 dalje. 
 
Poračun povračil stroškov prevoza in prehrane za mesec avgust 2005 bo izveden hkrati z 
izplačilom plač za mesec september 2005. 
 
 
        Ravnateljica UKM 
        Dr. Irena Sapač 



UNIVERZA V MARIBORU 

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR 

 

I Z  J A V A 

Spodaj podpisan/a __________________________________________pod materialno in 

                                            (ime in priimek) 

kazensko  odgovornostjo izjavljam, da se na delo in z dela dnevno vozim iz mesta prebivališča*   

________________________________________________________________________________ 

                                                    (prebivališče) 

z/s ___________________________________________________________________.  

               (avtobus, vlak, mestni avtobus z ali brez prestopanja, osebno vozilo) 

 

Cena žetona oziroma enosmerne vozovnice iz 5. člena Pravilnika znaša __________________ SIT.   

Cena mesečne vozovnice iz četrtega odstavka 5. člena Pravilnika znaša __________________ SIT.   

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika mi pripada kilometrina za ____________ km od 
bivališča do prvega javnega prevoznega sredstva. 

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Pravilnika mi pripada kilometrina za ____________ km od 
bivališča do prvega javnega prevoznega sredstva.  

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika mi pripada kilometrina za __________ km.  Povračilo 
stroškov za uporabo drugega ustreznega prevoza ________________ SIT. Stroške za spremstvo 
invalida _________________. 
 

V ___________________, dne _______________________ 

                                                                                                                Delavec/ ka  

                                                                                             __________________ 

_____________________ 

* prebivališče je kraj prebivanja, kjer se nekdo naseli, da v njem živi. Z denarno kaznijo se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ne prijavi 
prebivališča in spremembe naslova stanovanja po 25. čl. Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 9/01). 

 

http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=9723#_ftn1
http://www.uni-mb.si/dokument.aspx?id=9723#_ftnref1

