Na podlagi 39. člena Statuta Konfederacije sindikatov 90 Slovenije je Svet Konfederacije
sindikatov 90 Slovenije na 6. seji dne 31. marca 2003 sprejel

PRAVILNIK
O POVRAČILU POTNIH STROŠKOV
1. člen
Ta pravilnik ureja povračila potnih stroškov, ki so jih imeli posamezniki pri opravljanju
določenih dejavnosti KS 90:
 delo članov organov, odborov, komisij, delovnih teles KS 90,
 zastopanje in predstavljanje KS 90,
 druge dejavnosti po nalogu KS 90 doma in v tujini.
2. člen
Za udeležbo na sejah Sveta KS 90 člani Sveta oz. njihovi namestniki (pooblaščenci) niso
upravičeni do povračila potnih stroškov, kar pa ne velja za goste in poročevalce, ki jih vabi
KS 90.
Povračila potnih stroškov udeležbe članic na sejah Sveta KS 90 krijejo članice za svoje
predstavnike.
3. člen
Za povračila potnih stroškov se štejejo:








povračilo stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi,
povračilo stroškov za prevoz z lastnim prevoznim sredstvom,
povračila stroškov za prevoz s službenim vozilom članice ali druge organizacije,
povračilo stroškov za cestnino in parkiranje,
povračilo stroškov za prehrano (dnevnica),
povračilo stroškov za prenočevanje,
povračilo drugih izrednih stroškov, povezanih s potovanjem.
4. člen

Pred potovanjem posameznik prejme potni nalog KS 90, ki ga podpiše pooblaščena oseba KS
90.
Najkasneje 3 dni po zaključenem potovanju mora posameznik v tajništvo KS 90 oddati potni
nalog z obračunom potnih stroškov, s priloženimi računi za posamezne stroške.
5. člen
V primeru, da posameznik uporablja za prevoz službeno prevozno sredstvo, ki je v lasti
članice KS 90 ali druge organizacije, se stroški prevoza izplačajo neposredno lastniku vozila.

6. člen
Osnova za obračun potnih stroškov je Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek.
7. člen
Do dnevnice v državi ni upravičen posameznik, ki povračilo stroškov prehrane uveljavlja pri
svojem delodajalcu, v svoji sindikalni organizaciji ali prejme dnevnico iz sredstev proračuna
RS.
8. člen
Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi računa, ki ga odobri pooblaščena oseba KS 90.
9. člen
Povračila potnih stroškov za potovanja v tujino se obračunajo in izplačajo na osnovi Uredbe o
povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.
V primeru, ko je v tujini zagotovljena brezplačna namestitev in prehrana, je posameznik
upravičen do nadomestila drugih stroškov bivanja v višini 10 % dnevnice na dan.
10. člen
O povračilu potnih stroškov za udeležbo na Kongresu KS 90, Konferenci KS 90 ali na drugih
množičnih shodih odloči Svet KS 90 za vsak primer posebej.
11. člen
Pooblaščena oseba KS 90, ki podpisuje potne naloge KS 90, mora pri izdajanju potnih
nalogov upoštevati finančni plan in možnosti KS 90.
12. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejema Svet KS 90.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko je sprejet.
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