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Nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino 
 

S 1.1.2020 je v veljavo stopila nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v 

tujino (Ur.l.RS, št. 76/2019, z dne 13.12.2019), v nadaljevanju navajamo povzetek: 

- Zaposleni je upravičen do povračila stroškov za službeno potovanje v tujino, če potuje 

na podlagi naloga za službeno potovanje. Pri načrtovanju službenega potovanja v tujino in 

pri povračilu stroškov je treba upoštevati načelo dobrega gospodarjenja. 

- Povračilo stroškov za službeno potovanje v tujino zajema: 

- dnevnico kot povračilo stroškov prehrane, 

- povračilo stroškov za prenočišče, 

- povračilo stroškov prevoza, 

- povračilo parkirnine, cestnine, predornine in stroškov za vinjeto, 

- povračilo drugih stroškov, povezanih z opravljanjem službenih nalog na službenem 

potovanju, na podlagi dokazil o stroških. 

- Zneski dnevnic za službena potovanja v posamezne države oziroma mesta so določeni v 

Prilogi, ki je sestavni del te uredbe. Stroški za službena potovanja se povrnejo v valuti 

obračuna naloga za službeno potovanje ali v domači valuti, preračunano po referenčnih 

tečajih Evropske centralne banke, ki jih objavlja Banka Slovenije, veljavnih na zadnji dan 

potovanja. Izplačila povračil stroškov oziroma akontacij za službena potovanja, kjer je valuta 

izplačila euro, se praviloma opravijo z nakazilom na osebni račun zaposlenega. 

- Dnevnice, ki veljajo za državo, v katero se službeno potuje, se obračunajo za celoten čas 

trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do 

datuma in ure, ko se službeno potovanje zaključi. Na tej podlagi se najprej ugotovi število 

celih dnevnic za vsakih 24 ur potovanja, za preostanek ur pa se dnevnica ugotovi na način: 

- - Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 14 do 24 ur, se obračuna cela dnevnica. 

- - Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 8 ur do 14 ur, se obračuna 75 % dnevnice. 

- - Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 6 do 8 ur, se obračuna 25 % dnevnice. 

- Če je na službenem potovanju v tujino zagotovljena brezplačna prehrana, ki jo zagotovi 

organizator ali gostitelj, se zaposlenemu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20 

% pripadajoče dnevnice iz te uredbe. Šteje se, da za odsotnost nad 14 do 24 ur pripadajo trije 

obroki prehrane, za odsotnost nad 8 do 14 ur dva obroka in za odsotnost nad 6 do 8 ur en 

obrok. 

- - Pri odsotnosti nad 14 do 24 ur se za zagotovljeni brezplačni zajtrk odšteje 10 %, za 

brezplačno kosilo oziroma večerjo pa po 35 % dnevnice iz prvega odstavka 6. člena te 

uredbe. 

- Pri odsotnosti nad 8 do 14 ur se za zagotovljen brezplačni zajtrk odšteje 15 %, za 

brezplačno kosilo oziroma večerjo pa po 40 % od pripadajoče dnevnice iz te uredbe. 

- Stroški za prenočišče na službenem potovanju v tujino se povrnejo v višini plačanega 

hotelskega računa, upoštevaje načelo dobrega gospodarjenja z javnimi sredstvi. 
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- Stroški za prevoz na službenem potovanju v tujino se obračunavajo v višini stroškov za 

prevoz s prevoznim sredstvom, določenim v potnem nalogu, na podlagi vozovnice ali računa. 

Če je v nalogu za službeno potovanje določeno, da se uporabi za službeno potovanje v tujino 

lastno motorno vozilo, se povrnejo stroški v višini 18 % cene litra neosvinčenega motornega 

bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer. 

- Za službeno potovanje v tujino se lahko izplača zaposlenemu akontacija v višini 

predvidenih stroškov, ki morajo biti v nalogu za službeno potovanje natančno razčlenjeni. 

- Nalog za službeno potovanje podpisuje oseba, ki izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca, 

oziroma druga pooblaščena oseba. Nalog za službeno potovanje se izda v pisni obliki. 

Izjemoma se lahko v nujnih primerih odredi službeno potovanje tudi ustno, telefonično ali v 

elektronski obliki. V takem primeru se pisni nalog izda najpozneje v dveh dneh, ko je 

zaposleni odšel na službeno potovanje. 

- Obračun stroškov, nastalih na službenem potovanju v tujino, se predloži pristojnemu 

zaposlenemu naslednji dan po končanem službenem potovanju, najpozneje pa v sedmih 

dneh po končanem potovanju. Pristojni zaposleni mora celotno dokumentacijo in morebitni 

ostanek sredstev predložiti finančni službi v sedmih dneh po prejemu obračunov. Obračun se 

opravi na podlagi dokazil o stroških, iz katerih je mogoče ugotoviti namen in višino stroškov. 

Dokazila o stroških je treba priložiti nalogu za službeno potovanje, na katerem so obračunani 

stroški za službeno potovanje v tujino. 

- Do 31. decembra 2020 se za službena potovanja v tujino za posamezne države oziroma 

mesta uporabljajo naslednji zneski dnevnic: 

DRŽAVA/MESTO ZNESEK 

DNEVNICE 

v ameriških dolarjih 

($) ali eurih (€) 

DRŽAVA/MESTO ZNESEK 

DNEVNICE 

v ameriških dolarjih 

($) ali eurih (€) 

Albanija 36 € Madžarska  36 € 

Andora 36 € Malta 36 € 

Armenija 36 € Moldavija 36 € 

Avstralija 53 $ Monako 49 € 

Avstrija 49 € Nemčija 49 € 

Azerbajdžan 36 € Nizozemska 49 € 

Belgija 63 € Norveška 49 € 

Belorusija 36 € Nova Zelandija 53 $ 

Bolgarija 36 € Poljska  36 € 

Bosna in Hercegovina 36 € Portugalska 49 € 

Ciper 36 € Romunija  36 € 

Češka 36 € Rusija  36 € 

Črna gora 36 € San Marino 36 € 

Danska 49 € Severna Makedonija 36 € 

Estonija 36 € Slovaška 36 € 
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DRŽAVA/MESTO ZNESEK 

DNEVNICE 

v ameriških dolarjih 

($) ali eurih (€) 

DRŽAVA/MESTO ZNESEK 

DNEVNICE 

v ameriških dolarjih 

($) ali eurih (€) 

Finska  49 € Srbija 36 € 

Francija 49 € Španija 49 € 

Grčija 36 € Švedska 49 € 

Gruzija 36 € Švica 49 € 

Hrvaška 36 € Turčija 36 € 

Irska 49 € Ukrajina  36 € 

Islandija 49 € Vatikan  49 € 

Italija 49 € Združene države 

Amerike 

53 $ 

Japonska 88 $ Združeno kraljestvo 

Velike Britanije in 

Severne Irske 

49 € 

Kanada 53 $ Druge države 44 $ 

Kitajska 40 $ Hongkong 62 $ 

Kosovo 36 € Moskva 71 € 

Latvija  36 € Peking  81 $ 

Lihtenštajn 49 € Sankt Petersburg 71 € 

Litva 36 € Šanghaj 81 $ 

Luksemburg 49 €   

Od 1. januarja 2021 dalje se za službena potovanja v tujino uporabljajo zneski 

dnevnic za posamezne države oziroma mesta, ki so določeni v Prilogi te uredbe, ki jo najdete 

na povezavi: https://www.uradni-list.si/files/RS_-2019-076-03317-OB~P001-0000.PDF 

 

Za SPOT svetovanje Zasavje, 

Saša Pegan, podjetniška svetovalka 

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2019-076-03317-OB~P001-0000.PDF

