
 

 

Nadomestilo plače za delo v tujini  

Nadomestilo plače za delo v tujini je pogosto tema pogovorov naših zaposlenih, ki se odpravljajo na 
delo v tujino. 

Kako obračunati nadomestilo za proste dni? 

Zanima nas po kateri zakonodaji izplačati nadomestilo plače za delo v tujini, ko gre za napotitev 
delavca na delo v tujino, predvsem v naslednjih primerih: 

 odsotnost z dela zaradi izrabe letnega dopusta, 

 plačana odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin, 

 izobraževanja, 

 z zakonom določeni prazniki in dela prosti dnevi ter 

 ko delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca. 

 

Nadomestilo plače za delo v tujini: po domači ali tuji zakonodaji? 

Delodajalci se sprašujejo, ali morajo upoštevati osnovo nadomestila, ki ga določa tuja zakonodaja, če 
je to ugodneje od nadomestila, ki bi ga prejeli po slovenski zakonodaji? Svoje mnenje je podalo 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To meni, da se je tako o 
nadomestilu plače kot tudi drugem prejemku v denarju treba dogovoriti s pogodbo o zaposlitvi 
za opravljanje dela v tujini. Pojasnili so še, da mora biti določilo o nadomestilu za čas odsotnosti 
obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini. Nadomestilo mora biti 
določeno in zagotovljeno najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 

oziroma ugodneje. 

Slovenska delovnopravna zakonodaja namreč ne razlikuje med službeno potjo in napotitvijo v tujino. 
Temeljni pogoj za napotitev na delo v tujino po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) je, da je 
obveznost oziroma možnost začasnega opravljanja dela v tujini dogovorjena s pogodbo o 
zaposlitvi. 

Svetujemo: če v pogodbi takšnega določila ni, je treba za napotitev na delo v tujino ob ustrezni pravni 
pomoči skleniti novo pogodbo oziroma aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi. 

Pomoč in nasvet za člane sindikata >> 
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Vse pravice na enem mestu >> 

NOVICE  

 

Študij na daljavo za sindikalne zaupnike in člane SKEI 

Slovenije - razpis  

10.09.2018 - Vpisujemo novo generacijo študija na daljavo za 

sindikalne zaupnike in člane SKEI Slovenije...  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
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