
 

 

Dnevnice tujina ali napotitev na delo v tujino?  

Kaj bo pisalo ob nakazilu potnih stroškov pri izplačilu plače, v kateri vam bo delodajalec obračunal delo 
v tujini? 

Dnevnice so povprečen strošek, ki naj bi ga zaposleni imel s prehrano na službeni poti. Višina se razlikuje 
predvsem glede na to, v kateri državi je pot opravljena. Odvisna pa je še od trajanja potovanja in plačila zajtrka, 
če pot vključuje prenočevanje. 

Znesek neobdavčenih dnevnic je določen v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja.Vrsta oziroma višina dnevnice na službenem potovanju v Sloveniji je odvisna predvsem od 
dolžine trajanja potovanja. Na izračun vpliva še vključitev zajtrka v prenočevanju. 

Višina dnevnice - Slovenija 

dolžina potovanja znesek v € znesek v €, če je vključen zajtrk 

nad 6 do 8 ur   7,45   

 nad 8 do 12 ur   10,68                                            9,08 

 nad 12 do 24 ur    21,39                                           19,25 

Dnevnica: od 32 do 80 evrov 

Višino dnevnice za pot v tujino, ki ni obdavčena, je določena z Uredbo o povračilu stroškov za službena 
potovanja v tujino. Višina polne dnevnice je od 32 evrov (Albanija, Bosna, Češka, Črna gora, Hrvaška...) do 80 
dolarjev (za Japonsko). Delna dnevnica za potovanje v tujino, ki traja od 10 do 14 ur, znaša od 24 evrov do 48 
evrov za potovanje v Moskvo. Za pot na Japonsko znaša 60 dolarjev. 

Če imate v prenočevanju vključen zajtrk ali brezplačno zagotovljeno tudi ostalo prehrano, je dnevnica nižja. 
Zajtrk jo zniža za 10 odstotkov. Kaj pa, če je na službenem potovanju v tujino v celoti zagotovljena brezplačna 
prehrana? Za pokritje morebitnih drugih stroškov se prizna le 20 odstotkov pripadajoče dnevnice. Za brezplačno 
prehrano se štejejo trije obroki za odsotnost nad 14 do 24 ur, dva obroka za odsotnost nad 8 do 14 ur in en 
obrok za odsotnost nad 6 do 8 ur. Kot plačana prehrana se štejejo tudi obroki, zagotovljeni na letalu. 

Dnevnice tujina ali napotitev na delo v tujino? 

Kako torej v praksi presoditi, kdaj gre za službeno pot (dnevnice tujina) in kdaj za napotitev na delo v tujino? Na 
Ministrstvu za delo so pripravili kriterije, s katerimi si lahko pomagate pri presojanju okoliščin posameznega 
primera. Pri tem opozarjajo, da ne gre za zaključen krog okoliščin. 

Kriteriji za razlikovanje med službeno potjo in napotitvijo na delo 

KRITERIJ NAPOTITEV SLUŽBENA POT 

Vrsta dela 

delavca 

Delo se opravlja kot čezmejno izvajanje storitve v 

okviru dejavnosti, določene v statutu ali družbeni 

pogodbi družbe 

Delo je potrebno za obstoj in opravljanje dejavnosti 

družbe, ne predstavlja pa neposrednega izvajanja 

storitve družbe 
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Končni 

uporabnik 

storitve 

Naročnik storitve Delodajalec 

Prihodek 

delodajalca 

Delodajalec za opravljeno delo delavca pričakuje 

neposredno pogodbeno dogovorjeno plačilo 

Delodajalec za opravljeno delo delavca neposredno ne 

pričakuje plačila 

Trg druge države 
Družba neposredno vstopa na trg druge države in 

konkurira drugim družbam na tem trgu 

Družba neposredno ne vstopa na trg druge države in ne 

konkurira drugim družbam na tem trgu 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 8/2018  

05.09.2018 - Med drugim preberite tudi kako sindikati vidimo koalicijsko 

pogodbo...  

GALERIJA  

 

14. redna seja IO SKEI Slovenije - Gornja Radgona, 4.9.2018  

05.09.2018 -  

 

  

  

© 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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