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Vprašanje glede obračuna kilometrine in dnevnic za zaposlene, ki so
napoteni na delo v tujino
Vaša elektronska pošta, z dne 29.11.2013

V zvezi z vašim vprašanjem, ki se nanaša na obračun kilometrine in dnevnic za zaposlene, ki so
napoteni na delo v tujino, posredujemo naslednja pojasnila:
I. OBRAČUN DNEVNIC
Prvi odstavek 27. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
(Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 51/10, 67/10, 41/12, 68/12) določa, da:
•

Javnemu uslužbencu na delu v tujini pripada dnevnica za službeno potovanje znotraj
države akreditacije v višini, ki je določena s predpisom ali kolektivno pogodbo za
službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki se pomnoži z indeksom življenjskih stroškov
OZN za glavno mesto države akreditacije (priloga 2 navedene uredbe).

Upoštevaje navedeno je treba upoštevati 9. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/12, v nadaljevanju: KPND), ki določa dnevnice za službeno
potovanje v državi. Znesek, določen v navedenem členu, pa se pomnoži z indeksom življenjskih
stroškov OZN za glavno mesto države akreditacije, kot je to določeno v prilogi 2 zgoraj
omenjene uredbe.
•

Javnemu uslužbencu pripada za službeno potovanje zunaj države akreditacije in za
službeno potovanje v državo, ki jo pokriva nerezidenčno, dnevnica po merilih in v višini,
ki jo določa predpis, ki v Republiki Sloveniji ureja službena potovanja v tujino.

Upoštevaje navedeno je treba upoštevati določbe 4., 5., 7. in 8. člena Uredbe 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, 51/12).

•

Če javni uslužbenec potuje v Republiko Slovenijo, pa mu v skladu s predpisom ali
kolektivno pogodbo pripada dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji.

Upoštevaje navedeno je v primeru, če javni uslužbenec potuje iz države akreditacije v
Republiko Slovenijo, treba upoštevati določbo 9. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za
negospodarske dejavnosti, ki določa dnevnice za službeno potovanje v državi.
II. OBRAČUN KILOMETRINE
Prvi odstavek 34. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
določa, da so javni uslužbenci na delu v tujini upravičeni do povračila stroškov za uporabo
osebnega avtomobila v službene namene v višini in pod pogoji, kot to velja za javne uslužbence
v organih državne uprave v Republiki Sloveniji.
Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v 10. členu določa višino kilometrine
za uporabo lastnega avtomobila v državi, pri čemer je uporaba lastnega avtomobila v službene
namene izjemoma mogoča samo na podlagi dogovora med delodajalcem in javnim
uslužbencem, če drugače ni možno opraviti službene poti oziroma rednega dela.
Upoštevaje navedeno so javni uslužbenci na delu v tujini upravičeni do povračila stroškov za
uporabo osebnega avtomobila v službene namene v višini in pod pogoji, ki so določeni v 10.
členu Aneks h KPND, pri čemer se upošteva cena bencina (neosvinčeni 95 oktanski) v državi
akreditacije oziroma se upošteva cena, ki je navedena na dokazilu o plačilu bencina na poti
(npr. iz države sprejemnice v Republiko Slovenijo), oziroma cena bencina v Republiki Sloveniji,
če je bil osebni avtomobil uporabljen v službene namene v Sloveniji.
Glede na to, da uredba ne ureja primerov, ko stroški nastanejo v več državah, ZUJF in ankes h
KPND pa urejata le primere, ki nastanejo v Republiki Sloveniji, menimo, da bi bilo možno za
izračun kilometrine v primeru uporabe osebnega vozila v službene namene za potovanje iz
druge države v Slovenijo oziroma obratno, uporabiti povprečno ceno neosvinčenega 95
oktanskega bencina, izračunano na podlagi dokazil o plačilu bencina na poti.
S spoštovanjem

Mojca Ramšak Pešec
GENERALNA DIREKTORICA
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