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Zadeva:  višina dnevnic za službena potovanja 
Zveza:   vaše vprašanje, poslano po e-pošti dne 8.11.2017

Na Ministrstvo za javno upravo ste posredovali še dodatno vprašanje glede višine dnevnic, in 
sicer sprašujete, zakaj je višina dnevnic za Avstrijo in Japonsko višja kot za Slovenijo.

Kot smo pojasnili že v odgovoru na vaše prvo vprašanje, so povračila stroškov za službena 
potovanja v tujino urejena v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni 
list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12), ki 
velja za javni sektor, to je za državne organe, občine, javne zavode, javne agencije in javne 
sklade. Navedena uredba, ki jo sprejema vlada, v prilogi določa višine dnevnic za posamezne 
države. Višine dnevnic so bile nazadnje določene v letu 2012, ko so bile zaradi varčevalnih 
ukrepov znižane za okvirno 20 odstotkov.

Dnevnica za službena potovanja v Republiki Sloveniji pa je določena v aneksih h kolektivnim 
pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so jih sklenili reprezentativni sindikati javnega sektorja in 
Vlada Republike Slovenije maja 2012 in bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 40/12. Dnevnica 
znaša 16 evrov za službeno potovanje v državi, če to potovanja traja več kot 12 ur, in je enaka 
za celoten javni sektor. 

V javnem sektorju so bile dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji praviloma  
vedno nižje od dnevnic za službena potovanja v druge države. Kot smo navedli že v prejšnjem 
odgovoru, metodologija določanja oziroma izračuna dnevnic sicer ni vključena ne v uredbo in ne 
v anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, po našem mnenju pa so verjetno na 
višino dnevnic vplivali tudi življenjski stroški.

S spoštovanjem,

mag. Igor Kotnik
                                                                                                     generalni direktor

Poslano:
- naslovniku: po e-pošti
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