
Pravica do povračila  
potnih stroškov
Zavarovana oseba ima pravico do povračila potnih 
stro škov, ki obsegajo prevozne stroške ter stroške pre-
hrane in nastanitve med potovanjem in bivanjem v 
drugem kraju, kadar uveljavlja zdravstvene storitve iz 
1., 2. in 3. točke 23. člena Zakona o zdravstvenem var-
stvu in zdravstvenem zavarovanju. Zavarovana oseba 
ima pravico do povračila potnih stroškov, kadar mora 
zaradi diagnostike, zdravljenja ali rehabilitacije zaradi 
bolezni oziroma poškodbe pri delu potovati k izvajalcu 
v drug kraj. To pravico ima za potovanje do najbližjega 
izvajalca, ki je usposobljen za storitve, zaradi katerih je 
napotena. Če zavarovana oseba ne izbere najbližjega 
izvajalca, ki je usposobljen za storitve, zaradi katerih je 
napotena, je upravičena do povračila potnih stroškov 
le do najbližjega izvajalca. Če zavarovana oseba potuje 
k izvajalcu, ki opravlja izključno dejavnost na področju 
psihiatrije (vse psihiatrične bolnišnice), rehabilitacije 
(Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča), onko-
logije (Onkološki inštitut) in ortopedije (Ortopedska 
bolnišnica Valdoltra), se ji priznajo potni stroški do teh 
izvajalcev, čeprav niso najbližji. To pravico ima tudi za-
varovana oseba, če jo Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) napoti ali pokliče v 
drug kraj zaradi postopkov uveljavljanja pravic iz obve-
znega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovana oseba 
ima pravico do povračila stroškov prehrane, če je zaradi 
uveljavljanja zdravstvenih storitev odsotna od doma 
več kot 12 ur. Če mora oseba zaradi napotitve bivati v 
drugem kraju, ima tudi pravico do povračila stroškov za 
prenočevanje v višini cene hotela s tremi zvezdicami.

Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi spremlje-
valec zavarovane osebe, če izbrani osebni zdravnik, od 
njega pooblaščeni zdravnik, imenovani zdravnik ZZZS 
ali zdravstvena komisija ZZZS oceni, da ga zavarovana 
oseba potrebuje zaradi njenega zdravstve nega stanja. 

se izplačujejo delavcem državne uprave, kar znaša 
trenutno 9,60 evra (podatek na dan 25. 2. 2015).

Povračilo stroškov za prenočevanje se opravi na pod-
lagi predloženih računov v višini dejanskih stroškov, 
vendar ne več, kot je cena enoposteljne sobe v naj-
cenejšem hotelu s tremi zvezdicami v kraju, kjer je 
uveljavljala zdravstvene storitve, oziroma če v kraju 
hotela s tremi zvezdicami ni, v kraju, ki je najbližji.

Zavarovana oseba, ki je napotena na zdravljenje v 
tujino, odsotnost od doma pa je daljša od 12 ur, ima 
pravico do povračila stroškov prehrane v višini 50 % 
devizne dnevnice, ki se izplačuje javnim uslužbencem 
v organih državne uprave za potovanje v posamezno 
državo, če ji prehrana ni bila zagotovljena v okviru 
uveljavljene storitve v tujini. Pri obračunu se upošte-
va vrednost dnevnice na posamezen dan, ko je ose-
ba zaradi uveljavljanja zdravstvenih storitev morala 
bivati v tujini. Zavarovana oseba, ki je napotena na 
zdravljenje v tujino ima pravico do povračila stroškov 
nastanitve v tujini v višini dejanskih stroškov, vendar 
ne več kot znaša 70 % devizne dnevnice, ki se izplaču-
je javnim uslužbencem v organih državne uprave za 
potovanje v posamezno državo, če ji nastanitev ni bila 
zagotovljena v okviru uveljavljene storitve v tujini. Do 
povračila teh stroškov je zavarovana oseba upraviče-
na le ob predložitvi računov. Če so stroški v tuji valuti, 
se preračunajo v evre po referenčnem tečaju Evropske 
centralne banke na dan, ko je bil izstavljen račun. Na 
isti dan se upošteva tudi vrednost dnevnice. Povračilo 
stroškov prehrane in bivanja v drugem kraju pripada 
tudi osebi, ki je določena zavarovani osebi za sprem-
stvo.

Otroci do dopolnjenega 7. leta starosti imajo pravico 
do povračila stroškov prehrane in bivanja v drugem 
kraju v višini polovice navedenih zneskov.

Pravica do povračila potnih stroškov

Informacija za zavarovane osebe

Za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti in težje ali tež-
ko duševno in telesno prizadete otroke in mladostnike do 
18. leta se šteje, da potrebujejo spremljevalca na vsakem 
potovanju na zdravljenje do izvajalca.

Povračilo stroškov prehrane in bivanja v drugem kraju 
pripada tudi osebi, ki je določena zavarovani osebi za 
spremstvo.

Višina povračila
Zavarovana oseba je upravičena do povračila stroškov za 
prevoze z javnim prevoznim sredstvom ob predložitvi voz-
ne karte oziroma ustreznega dokazila, iz katerega je razvi-
dno, da je bil prevoz plačan, in sicer za najkrajšo razdaljo do 
najbližjega zdravnika oziroma zdravstvenega zavoda v po-
sameznem koledarskem mesecu, zmanjšanem za 3 % mini-
malne plače, veljavne v istem mesecu, kar trenutno znaša 
23,72 evra (podatek na dan 25. 2. 2015). Če zavarovana ose-
ba ne predloži vozne karte, se obračuna povračilo za pre-
voz z osebnim avtomobilom. Če zavarovana oseba potuje 
v drug kraj z osebnim avtomobilom, je upravičena do po-
vračila prevoznih stroškov v vrednosti 10% cene litra evro 
super bencina na kilometer v posameznem koledarskem 
mesecu, zmanjšanih za 3 % minimalne plače, veljavne v is-
tem mesecu. Osebi, ki je določena za spremljevalca, pripa-
da povračilo potnih stroškov v dejanski višini cene prevoza 
z javnim prevoznim sredstvom ob predložitvi vozne karte 
na razdalji od bivališča zavarovane osebe do izvajalca v 
drugem kraju. Če zavarovana oseba in spremljevalec potu-
jeta k izvajalcu z osebnim avtomobilom, se obračun opra-
vi tako, kot če bi se zavarovana oseba peljala sama. Spre-
mljevalec je upravičen do povračila potnih stroškov tudi v 
primeru, ko je zavarovana oseba napotena na zdravljenje 
v tujino. Če je spremljevalec zdravnik ali drug zdravstveni 
delavec, plačilo potnih stroškov bremeni materialne stro-
ške zdravstvenega zavoda, v katerem dela spremljevalec.

Povračilo stroškov prehrane za zavarovano osebo, ki je 
odsotna z doma več kot 12 ur znaša 60  % dnevnice, ki 
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Informacija za zavarovane osebe

Uveljavljanje pravice do povračila 
potnih stroškov
Zavarovana oseba uveljavlja povračilo potnih stroškov 
pri katerikoli območni enoti oziroma izpostavi ZZZS 
ali pri svojemu delodajalcu. Utemeljenost zahteve iz-
kaže s predpisano listino “Potrdilo o upravičenosti do 
potnih stroškov – spremstva”, ki jo izda osebni zdrav-
nik. Na listini mora biti naveden dan oziroma čas, ko je 
bila zavarovana oseba na pregledu oziroma preiskavi 
v drugem kraju, kar potrdi izvajalec, ki jo je sprejel na 
pregled ali zdravljenje. Če potne stroške zavarovancu 
izplača delodajalec, uveljavlja delodajalec povračilo 
zneska pri območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Obračun potnih stroškov
(opozorilo: podatki so spremenljivi in veljajo na dan 25. 2. 2015)

mesečni odbitek oziroma  
lastni prispevek

23,72 evra

dnevnica za potovanje,  
ki traja več kot 12 ur

9,60 evra

kilometrina (na kilometer): 0,131 evra

Primer 1:
Od doma do zdravnika je razdalja 150 kilometrov. Višino 
povrnjenih potnih stroškov se izračuna po formuli:
150 km x 2 (obe smeri) = 300 x 0,131 evra (10 % cene liter 
super evro bencina) ) – 23,72 evra (lastni prispevek) = 15,58 
evra
Pri osebnem avtu je izračun enak ne glede na to, če je 
odobren tudi spremljevalec. 
Pri naslednjih vožnjah v istem mesecu se odbitek (lastni 
prispevek) ne odšteje (glej primer 2).

Primer 2:
150 km x 2 (obe smeri) = 300 x 0,131 evra (10 % cene liter 
super evro bencina)) = 39,30 evra.
Pri javnem prevozu se od stroška vozne karte odšteje za 
zavarovanca, ki potuje, lastni prispevek, spremljevalec pa 
dobi strošek vozne karte povrnjen v celoti.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

Dodatne informacije:
•	 pooblaščene uradne osebe na izpostavah, območnih 

enotah in Direkciji ZZZS,
•	 avtomatski telefonski odzivnik ZZZS: 01/30 77 300,
•	 spletna stran http://www.zzzs.si,

Območne enote ZZZS:
•	 Celje, tel. št. 03/42 02 000,
•	 Koper, tel. št. 05/66 87 200,
•	 Kranj, tel. št. 04/23 70 100,
•	 Krško, tel. št. 07/49 02 490,
•	 Ljubljana, tel. št. 01/30 77 200,
•	 Maribor, tel. št. 02/29 09 300,
•	 Murska Sobota, tel. št. 02/53 61 550,
•	 Nova Gorica, tel. št. 05/33 81 000,
•	 Novo mesto, tel. št. 07/39 33 500,
•	 Ravne na Koroškem, tel. št. 02/82 10 100.

Pravne podlage, ki opredeljujejo pravico in postopek 
uveljavljanja pravice do povračila potnih stroškov:
•	 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju,
•	 Zakon o minimalni plači,
•	 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Uradna in neuradna prečiščena besedila navedenih pred-
pisov so objavljena na spletni strani Pravno-informacijske-
ga sistema RS (http://www.pisrs.si/)


