
Službeno potovanje v tujino – pregled po kolektivnih pogodbah dejavnosti 
 
Čeprav Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 
38/1994 in nadaljnji) velja za javne uslužbence, se pri določitvi pravic iz naslova službenega 
potovanja v tujino nanjo sklicuje večina kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega sektorja. V 
nadaljevanju so te kolektivne pogodbe navedene, v oklepajih pa so zapisane tudi ustrezne 
določbe in Uradni listi. 
 
Uporabljene okrajšave: KP-kolektivna pogodba, TP-tarifna priloga, S-spremembe in 
dopolnitve kolektivne pogodbe. 
 
- KP za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije: 2d. točka TP (Uradni list RS, št. 24/2019), 
- KP za gozdarstvo Slovenije: 2. odstavek 57. člena KP (Uradni list RS, št. 16/2005),  
- KP premogovništva Slovenije: 2. odstavek III. točke TP (Uradni list RS, št. 34/2019), 
- KP za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije: 

Povračila stroškov v zvezi z delom, 4. odstavek TP (Uradni list RS, št. 18/2014), 
- KP za lesarstvo: 4.4. točka TP (Uradni list št. 58/2017),  
- KP za papir in papirno-predelovalno dejavnost: 4. odstavek 3. točke TP  (Uradni list RS, št. 

110/2013), 
- KP grafične dejavnosti: 91. člen KP (Uradni list RS, št. 77/2017), 
- KP za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije: 4. odstavek 2. 

točke TP (Uradni list RS, št. 55/2013), 
- KP za kovinsko industrijo Slovenije: 4. odstavek 52. člena KP (Uradni list RS, št. 6/2015), 
- KP za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije: 4. odstavek 57. člena KP (Uradni 

list RS, št. 78/2014), 
- KP elektrogospodarstva Slovenije: 2. odstavek 3. točke TP (Uradni list RS, št. 41/2017), 
- KP gradbenih dejavnosti: 2. odstavek 76. člena KP (Uradni list RS, št. 101/2015), 
- KP dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije: 77. člen (Uradni list RS, št. 56/2018), 
- KP za zavarovalstvo Slovenije:  3. odstavek 3. točke 52. člena KP (Uradni list RS, št. 

60/1998), 
- KP za zavarovalstvo Slovenije: 3. odstavek 3. točke 38. člena KP (Uradni list RS, št. 

24/2011), 
- KP komunalnih dejavnosti: 109. člen KP (Uradni list št. 43/2015) in 6. člen TP (Uradni list 

RS, št. 3/2019), 
- KP med delavci in družbami drobnega gospodarstva: 4. odstavek 4. točke TP (Uradni list 

RS, št. 94/2010), 
- KP za obrt in podjetništvo: 76. člen KP (Uradni list RS, št. 92/2013)1. 

 
1 Ne glede na 76. člen KP je delavec, ki ga je delodajalec, ki opravlja prevoze blaga in potnikov, napotil na 
službeno pot v tujino upravičen do dnevnice (povračilo stroškov za prehrano), povračila stroškov za prevoz in 
povračila stroškov za prenočevanje, pod pogoji in v višini, ki ga določi vsakokrat veljavna uredba o davčni 
obravnavi povračil in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. 
Višina dnevnice: 
– če traja službeno potovanje v tujini nad 6 do 8 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 25 
odstotkov zneska iz uredbe, ki ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za posamezno državo 
oziroma območje, 
– če traja službeno potovanje v tujini nad 8 do 14 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 75 
odstotkov zneska iz uredbe, ki ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za posamezno državo 
oziroma območje, 



Ostale KP določajo pravice delavcev na službenem potovanju takole: 
- V 3. členu aneksa h kolektivni pogodbi (Uradni list RS, št. 17/2012) KP časopisno 

informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti določa, da se ne glede na ostala 
določila te kolektivne pogodbe vsa povračila stroškov v zvezi z delom, vsi drugi osebni 
prejemki ter plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, ki jih 
ureja Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne 
vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08), izplačujejo v zgornji višini 
zneskov in pod pogoji, ki jih določa ta Uredba. 

- KP za elektroindustrijo Slovenije v 3. odstavku 52. člena KP (Uradni list RS, št. 108/2005) 
določa, da se delavcu v primeru službenega potovanja v tujino stroški povrnejo v skladu z 
veljavnimi predpisi. V 3. točki TP (Uradni list RS, št. 26/2015) pa je določeno, da 
delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, 
terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne 
uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, 
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih 
povrne najmanj v višini 80 % cene javnega prevoza. 

- V KP dejavnosti trgovine (2.-3. odstavek 5. člena TP, Uradni list RS, št. 52/2018) je 
delavec za službeno pot v tujino upravičen do dnevnice in do povračila stroškov prevoza 
v višini in pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega 
razmerja in osnovo prispevkov za socialno varnost.  

- Po KP za dejavnost železniškega prometa (4. odstavek 205. člena KP, Uradni list RS, št. 
95/2007) se delavcu za službena potovanja v tujino povrne stroške v skladu s splošnim 
aktom.  

- KP za poštne in kurirske dejavnosti v 3. odstavku 4. točke TP (Uradni list RS, št. 74/2014) 
določa, da je delavec upravičen do povračila dejansko opravljenih stroškov prevoza na 
službenem potovanju, ki so dokazani z računi. V primeru, da delavec uporablja lastno 
prevozno sredstvo, je za vsak poln kilometer upravičen do povračila stroška, določenega 
v tretjem odstavku 5. člena Uredbe2. V 5. odstavku 4. točke TP (Uradni list RS, št. 
74/2014) pa kolektivna pogodba določa, da se dnevnice, ki pripadajo delavcem za 
službena potovanja v tujini, izplačujejo v višini gornjih zneskov, določenih v Uredbi o 
povračilu stroškov za službena potovanja v tujini (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 
96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 114/06 – ZUE, 16/07, 30/09, 51/12). 

- Po KP dejavnosti bančništva Slovenije (75. člen KP, Uradni list RS, št. 5/2011) so delavci 
upravičeni do povračila stroškov za službeno potovanje v skladu s KP pri delodajalcu ali 
splošnim aktom delodajalca.  

- 94. člen KP za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 67/2016) 
določa, da je delavec, ki ga je delodajalec napotil na službeno pot v tujino, upravičen do 
dnevnice, ki predstavlja povračilo stroškov za prehrano, povračila stroškov za prevoz in 
povračila stroškov za prenočevanje, v zgornjem znesku kot določa vsakokrat veljavna 
davčna uredba, ki opredeljuje stroške, ki se delodajalcu štejejo kot odhodek. 

 

 
– če traja službeno potovanje v tujini nad 14 do 24 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine zneska 
iz uredbe, ki ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za posamezno državo oziroma območje. 
2 Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 
 



V naslednji KP niso določena povračila stroškov za službeno potovanje v tujino: 
- KP za dejavnost zasebnega varovanja.                                                   
 

Ljubljana, 26. avgust 2019 


