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Kako izplačevati dnevnice  
za službena potovanja v Sloveniji
V Sloveniji poznamo tri vrste dnevnic za službena potovanja. Višina 

neobdavčenih dnevnic je odvisna od dveh dejavnikov. 
Cvetka Furlan, Pravna služba GZS

Pravica do povračila stroškov delavcu pri opravljanju 
določenih del in nalog na službenem potovanju je 
opredeljena v zakonu, kolektivnih pogodbah dejavno-
sti, lahko pa tudi v podjetniških kolektivnih pogodbah 
ali internih aktih podjetja. Pri tem pa moramo po 
novem upoštevati, da  je službena pot potrebna za 
obstoj in opravljanje dejavnosti družbe, ne pred-
stavlja pa neposrednega izvajanja storitve družbe 
(sestanki na drugih lokacijah, obisk pri naročniku, 
udeležba na izobraževanju itd.). Predvsem je to 
razlikovanje pomembno, kadar se določeno delo ali 
storitev opravlja v tujini.

V Sloveniji poznamo tri vrste dnevnic za službena 
potovanja, ki se medsebojno razlikujejo glede na 
trajanje potovanja:
• polna dnevnica, za trajanje službenega potovanja 

nad 12 ur;
• polovična dnevnica, za trajanje službenega poto-

vanja od 8 do 12 ur;
• znižana dnevnica, za trajanje službenega potova-

nja od 6 do 8 ur.
Dnevnice vedno pripadajo za celoten čas trajanja služ-
benega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in 
ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se služ-
beno potovanje zaključi. Tako se ugotovi število vseh 
opravljenih ur. Na tej podlagi se ugotovi število celih 
dnevnic za vsakih 24 ur potovanja, in sicer tako, da se 
število vseh opravljenih ur deli s 24. Za število ur, ki pri 
izračunu ostane, pa pripada dnevnica nad 12 do 24 ur, 
nad 8 do 12 ur ali nad 6 do 8 ur.

Od česa je odvisna njihova višina?

Višina neobdavčenih dnevnic za službena potovanja v 
Sloveniji je odvisna od:
• števila ur trajanja službene poti in
• plačila zajtrka pri prenočevanju.

Če službeno potovanje traja več dni, so lahko nastali 
tudi stroški prenočevanja. Če stroški prenočevanja 
vključujejo tudi plačilo zajtrka, je znesek neobdav-
čene dnevnice nižji, in sicer:
• za 15 % (dnevnica nad 8 do 12 ur);
• za 10 % (dnevnica nad 12 do 24 ur).

Če pa stroški prenočevanja na službeni poti ne vklju-
čujejo plačila zajtrka (to je običajno razvidno iz računa 
za prenočevanje), se izplača polna neobdavčena 
dnevnica.

Višina neobdavčenih dnevnic za službeno poto-
vanje v Sloveniji je naslednja – če traja službeno 
potovanje:
• nad 12 do 24 ur, znaša dnevnica 21,39 evra; ob 

plačanem zajtrku pa znaša dnevnica 19,25 evra;
• nad 8 do 12 ur, znaša dnevnica 10,68 evra; ob 

plačanem zajtrku pa znaša dnevnica 9,08 evra;
• nad 6 do 8 ur, znaša dnevnica 7,45 evra;
• celodnevna neobdavčena dnevnica za osebo, ki na 

podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega 
odbora na podlagi predpisov o volitvah, znaša 
15 evrov.

Če je na službenem potovanju plačano kosilo ali 
večerja, to ne vpliva na višino neobdavčene dnevnice, 
ki pripada zaposlenemu.

 Če je narava dela zaposlenega takšna, da se v 
pretežni meri opravlja izven sedeža delodajalca in se 
delo opravlja na območju Slovenije, vsakodnevno pa 
se vrača v kraj, kjer prebiva (serviserji, avtoprevozniki, 
trgovski potniki, gradbeni delavci, poljedelci, akvizi-
terji, komercialisti …), mu dnevnice ne pripadajo. V 
takem primeru je z davčnega vidika upravičen le do 
povračila stroškov za prehrano med delom v višini 
6,12 evra. Neobdavčena dnevnica v tem primeru ne 
more biti izplačana (3. odstavek 4. člena Uredbe o 
davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohod-
kov iz delovnega razmerja). gg
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