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ZADEVA: obračun dnevnic za službena potovanja v tujino – izvajanje 8. člena Uredbe o
povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
V Ministrstvu za javno upravo ugotavljamo, da prihaja v praksi do težav oziroma do napačne
uporabe 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) – v nadaljnjem besedilu: uredba -,
predvsem njenega 8. člena, zato smo pripravili dodatna pojasnila, ki jih posredujemo v
nadaljevanju.
Uredba v omenjenem 8. členu določa obračun dnevnic za službena potovanja v tujino v
primerih, kadar je potrebno upoštevati, da je bila javnemu uslužbencu zagotovljena
brezplačna prehrana oziroma kateri izmed obrokov. Pri izvajanju navedenega člena je
potrebno upoštevati:
-

če je javnemu uslužbencu na službenem potovanju v tujino zagotovljena brezplačna
prehrana, pri čemer se kot brezplačna prehrana štejejo normalni obroki (zajtrk, kosilo
ali/in večerja) in ne povabila oziroma udeležba na sprejemih (predvsem zvečer, kjer je
praviloma na razpolago tudi hrana, vendar ne kot klasičen obrok), se mu obračuna 20
% pripadajoče dnevnice v skladu s 5. in 7. členom uredbe,

-

pri obračunu dnevnice je potrebno upoštevati določbo drugega stavka prvega
odstavka 8. člena uredbe, ki določa število obrokov, ki javnemu uslužbencu pripadajo
za določeno časovno obdobje, in sicer mu za odsotnost nad 14 do 24 ur pripadajo
trije obroki, za odsotnost nad 8 do 14 ur mu pripadata dva obroka in za odsotnost nad
6 do 8 ur mu pripada en obrok.
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Pri odsotnosti nad 14 do 24 ur javnemu uslužbencu v skladu s prvim odstavkom 8. člena
uredbe pripadajo trije obroki. V primeru, da ima javni uslužbenec:
-

zagotovljen brezplačen zajtrk (oziroma je zajtrk vključen v ceno stroškov prenočišča
ne glede na to, da je na računu posebej prikazan), se znesek pripadajoče cele
dnevnice zmanjša za 10 % tega zneska (in ne za znesek cene zajtrka, v kolikor je ta
razviden na računu za prenočišče!),

-

zagotovljeno brezplačno kosilo oziroma večerjo (pri čemer kot brezplačen obrok ne
šteje ponujena hrana na sprejemih, v kolikor ne gre za klasičen obrok), se znesek
pripadajoče dnevnice zniža za 35 % za vsak brezplačen obrok.

Pri odsotnosti nad 8 do 14 ur javnemu uslužbencu v skladu s prvim odstavkom 8. člena
uredbe pripadata dva obroka. V primeru, da ima javni uslužbenec:
-

zagotovljen brezplačen zajtrk (oziroma je zajtrk vključen v ceno stroškov prenočišča
ne glede na to, da je na računu posebej prikazan), se znesek pripadajoče dnevnice
(75 % cele dnevnice po drugem odstavku 7. člena uredbe) zmanjša za 15 % tega
zneska (in ne za znesek cene zajtrka, v kolikor je ta razviden na računu za
prenočišče!),

-

zagotovljeno brezplačno kosilo oziroma večerjo (pri čemer kot brezplačen obrok ne
šteje ponujena hrana na sprejemih, v kolikor ne gre za klasičen obrok), se znesek
pripadajoče dnevnice zniža za 40 % za vsak brezplačen obrok.

Predlagamo, da posredovana pojasnila upoštevate pri obračunu stroškov za službena
potovanja v tujino in se tako izognete nepravilnostim ter posledično nezadovoljstvu javnih
uslužbencev, ki opravljajo naloge tudi na službenih potovanjih v tujino.
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