Glavni odbor SVIZ Slovenije je v skladu s 17. členom Statuta SVIZ na 10. redni seji,
dne 17. in 18. 3. 2008 sprejel

Pravilnik o povračilu stroškov funkcionarjem in članom SVIZ
Slovenije za udeležbo na sindikalnih aktivnostih
1. člen
(predmet)
(1) Ta pravilnik ureja način obračunavanja in povračilo stroškov prehrane in prevoza
funkcionarjem in članom SVIZ (v nadaljnjem besedilu: vabljenim) za vse aktivnosti, ki
se izvedejo na podlagi vabila organov SVIZ Slovenije.
(2) Ta pravilnik se lahko smiselno uporablja na ravni območnega odbora SVIZ
Slovenije.
2. člen
(sindikalne aktivnosti)
(1) Ta pravilnik velja za udeležbo:
- na sejah oziroma sestankih (v nadaljnjem besedilu: sestanek) naslednjih organov in
teles: kongres, glavni odbor, komisija za statutarna vprašanja in pritožbe, nadzorni
odbor GO, izvršilni odbor, zbor sindikalne konference, predsedstvo sindikalne
konference, sekcije, koordinacijski odbor sekcije, aktiv in komisije oziroma delovne
skupine, ki delujejo v sklopu SVIZ Slovenije.
- na izobraževalnih seminarjih in posvetih, ki jih organizira SVIZ Slovenije na osnovi
vabila in liste prisotnosti.
- na različnih sindikalnih aktivnostih v državi in tujini, na osnovi vabila oziroma liste
prisotnosti.
(2) Sindikalne aktivnosti iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti dogovorjene z
glavnim tajnikom SVIZ Slovenije, ki za te aktivnosti odobri izplačilo stroškov prehrane
in prevoza.
(3) V vabilu se obvezno opredeli način povračila potnih stroškov.
(4) Vabljeni je do povračila stroškov prehrane in prevoza upravičen le na podlagi
izpolnjenega obrazca Obračun stroškov, ki ga je vabljeni dolžan tajništvu sindikata
dostaviti najpozneje v 15 dneh od udeležbe na sindikalni aktivnosti.

3. člen
(povračilo potnih stroškov – javni prevoz)
(1) Stroški prevoza za udeležbo na sindikalnih aktivnostih (v nadaljnjem besedilu:
stroški prevoza) se povrnejo v višini stroškov prevoza z javnim prevozom, in sicer od
kraja prebivališča vabljenega do kraja sindikalne aktivnosti.
(2) Vabljeni predloži tajništvu sindikata vozovnice javnega prevoza.
(3) Če vabljeni tajništvu sindikata ne predloži vozovnic, pridobi podatke o ceni
javnega prevoza tajništvo sindikata samo, pri čemer upošteva najcenejši javni prevoz
na sestanek po veljavnem ceniku prevoznika.
4. člen
(povračilo potnih stroškov – kilometrina)
(1) Vabljenemu, ki se na sestanek pripelje z avtomobilom, ker prevoz z javnim
prevoznim sredstvom ni mogoč ali prihod na sestanek ni možen v racionalnem času,
se prizna kilometrina v višini 15 % cene neosvinčenega motornega bencina (95oktanskega), in sicer od kraja prebivališča voznika. Odločitev o vrsti prevoza in vrsti
povračila potnih stroškov sprejme tisti, ki krije potne stroške.
(2) Če se na sestanek z enim avtomobilom pripeljeta dva vabljena, se vozniku prizna
kilometrina v višini 15 % cene neosvinčenega motornega bencina (95-oktanskega),
in sicer od kraja prebivališča voznika.
(3) Če se na sestanek z enim avtomobilom pripeljejo trije vabljeni, se vozniku prizna
kilometrina v višini 22,5 % cene neosvinčenega motornega bencina (95-oktanskega),
in sicer od kraja prebivališča voznika.
(4) Če se na sestanek z enim avtomobilom pripeljejo štirje ali več vabljenih, se
vozniku prizna kilometrina v višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina
(95-oktanskega), in sicer od kraja prebivališča voznika.
(5) Vabljenemu, ki se pripelje na sestanek z avtomobilom drugega vabljenega
(voznika), ne pripada povračilo potnih stroškov oziroma mu povračilo pripada do
kraja, od koder nadaljuje pot z avtomobilom drugega vabljenega (voznika).
(6) Vabljenemu (vozniku) ob predložitvi ustreznih dokazil pripada tudi povračilo
cestnine in parkirnine.
5. člen
(povračilo potnih stroškov – organizirani prevoz)
(1) Vabljenemu ne pripada povračilo stroškov prevoza, če so stroški prevoza zajeti v
stroških službenega potovanja in ima v ta namen v uporabi službeno vozilo oziroma
prevoz organizira SVIZ Slovenije.

(2) V primerih, ko vabljeni ne more uporabljati javnega prevoza (na primer zaradi
invalidnosti), se mu prizna povračilo stroškov prevoza v višini kilometrine v skladu s
4. členom tega pravilnika oziroma povračilo stroškov za uporabo drugega ustreznega
prevoza. Odločitev o tem sprejme glavni tajnik.
(3) V primerih, ko se vabljeni ne more udeležiti sestanka z javnim prevozom in je
njegova udeležba nujna, se mu prizna povračilo stroškov prevoza v višini kilometrine.
Odločitev o nujnosti udeležbe sprejme tisti, ki krije potne stroške.
6. člen
(povračilo stroškov za prehrano)
(1) Vabljeni je upravičen do povračila stroškov za prehrano za čas odsotnosti zaradi
sestankov, določenih v drugem členu tega pravilnika, in sicer v znesku, ki se po
določbah Uredbe o višini povračil v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, ki določajo obračun dnevnic za službeno potovanje v
državi, ne všteva v davčno osnovo.
(2) Vabljeni je upravičen do naslednje višine dnevnic:
 cela dnevnica za odsotnost, ki je trajala manj kot 24 in več kot 12 ur,
 polovična dnevnica za odsotnost, ki je trajala več kot 8 in manj kot 12 ur,
 znižana dnevnica za odsotnost, ki je trajala več kot 6 in manj kot 8 ur.
(3) Če prehrano zagotovi SVIZ, vabljenemu povračilo stroškov za prehrano ne
pripada.
7. člen
(povračilo stroškov za sindikalne aktivnosti v tujini)
Če sindikalne dejavnosti potekajo v tujini, se za povračilo stroškov smiselno
uporabljajo določbe uredbe Vlade RS, ki ureja povračilo stroškov delavcem v
državnih organih za službena potovanja v tujino.
8. člen
(veljava)
Ta pravilnik začne veljati dan po sprejetju na Glavnem odboru SVIZ.
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