
 

Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino – novosti v 
2020  

Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino je z novo uredbo, ki je stopila v veljavo s 1. januarjem 
2020, dobilo nekaj dodatnih razsežnosti. Spremembe se nanašajo predvsem na tri različne višine 
dnevnic. Njihova višina se je tako izenačila z davčno uredbo glede na trajanje potovanja. 

Istočasno so se povečale tudi dnevnice po posameznih mestih oziroma državah. Novosti za povračilo 
stroškov za službena potovanja v tujino veljajo tako za gospodarstvo kot tudi za javni sektor. 

Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino je tako namenjeno vsem zaposlenim, ki imajo 
odobren potni nalog. 

Med stroške Uredba za službena potovanja v tujino navaja: 

 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. 

Pomembne spremembe pri višini dnevnic 

Dnevnice, ki veljajo za posamezno državo, se obračunajo za celoten čas trajanja službenega potovanja. 
Izračunajo se v urah od datuma in ure začetka potovanja, ko se potovanje zaključi. Za službeno 
potovanje v tujino glede na čas trajanja se obračuna: 

 cela dnevnica nad 14 do 24 ur, 

 75 odstotkov dnevnice nad 8 do 14 ur, 

 25 odstotkov dnevnice nad 6 do 8 ur. 

Povračilo stroškov krije tudi prehrano in prenočišče 

Število obrokov na poslovni poti je odvisno od časa trajanja službenega potovanja. Medtem ko se stroški 
za prenočišče povrnejo v višini plačanega hotelskega računa – v kolikor seveda nastanitvene pogoje 
določi gostitelj oziroma organizator. Stroški prevoza pa se obračunajo v višini stroškov za prevoz s 
prevoznim sredstvom, ki je določen v potnem nalogu. 

Celotno povračilo stroškov za službena potovanja v tujino se obračuna v (domači) valuti, ki je 
preračunana po referenčnih tečajih Evropske centralne banke. V isti valuti se izplača tudi akontacija. 
Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino je torej določeno z uredbo. Slednja je pravno zavezujoč 
akt, ki ga morajo uporabljati v vseh državah-EU, iz česar ni izvzeta tudi Republika Slovenija. 

Spremenjena Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki je pričela veljati 1. januarja 
2020 je bila objavljena v Uradnem listu RS št.: 76/2019, z dne 13.12.2019. 

Več na naslednji povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3317/uredba-o-
povracilu-stroskov-za-sluzbena-potovanja-v-tujino 

Vir: Data d.o.o. 
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Informacija o gibanju plač za november 2019 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 1/2020  

05.02.2020 - Vse najboljše SKEI Slovenije!  

 

Obvestila KAD o višini sredstev iz naslova poklicnega 

zavarovanja  

30.01.2020 - Preverite, če vas je delodajalec vključil sistem poklicnega 

zavarovanja.  

GALERIJA  

 

26. državno prvenstvo SKEI Slovenije v veleslalomu in 

tekih na smučeh - Rogla 2020  

31.01.2020 -  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Tematska številka DE - Razbijamo mite 2, 31.1.2020  

05.02.2020 - Sindikati res niso še nikoli nič naredili? Razbijmo ta mit!  
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