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Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz 
Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, 
izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev 
zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s 
sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v 
procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. 

OD 1. 1. 2021 DALJE BODO VELJALI NOVI ZNESKI DNEVNIC ZA SLUŽBENA 

POTOVANJA V TUJINO 

 

Na podlagi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Ur. l. RS, št. 76/19) 

veljajo od 1. januarja 2021 novi zneski dnevnic za službena potovanja v tujino. 

 

NOVI ZNESKI DNEVNIC, KI VELJAJO OD 1. 1. 2021 DALJE: 

 

 OD 1. 1. 2021 DALJE 

DRŽAVA/MESTO ZNESEK DNEVNICE  

v ameriških dolarjih ($)  

ali eurih (€) 

Albanija 40 € 

Andora 40 € 

Armenija 40 € 

Avstralija 60 $ 

Avstrija 55 € 

Azerbajdžan 40 € 

Belgija 63 € 

Belorusija 40 € 

Bolgarija 40 € 

Bosna in Hercegovina 40 € 

Ciper 40 € 

Češka 40 € 

Črna gora 40 € 

Danska 55 € 

Estonija 40 € 

Finska  55 € 

Francija 55 € 

Grčija 40 € 

Gruzija 40 € 

Hrvaška 40 € 

Irska 55 € 

Islandija 55 € 

Italija 55 € 

Japonska 100 $ 
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Kanada 60 $ 

Kitajska 44 $ 

Kosovo 40 € 

Latvija  40 € 

Lihtenštajn 55 € 

Litva 40 € 

Luksemburg 55 € 

Madžarska  40 € 

Malta 40 € 

Moldavija 40 € 

Monako 55 € 

Nemčija 55 € 

Nizozemska 55 € 

Norveška 55 € 

Nova Zelandija 60 $ 

Poljska  40 € 

Portugalska 55 € 

Romunija  40 € 

Rusija  40 € 

San Marino 40 € 

Severna Makedonija 40 € 

Slovaška 40 € 

Srbija 40 € 

Španija 55 € 

Švedska 55 € 

Švica 55 € 

Turčija 40 € 

Ukrajina  40 € 

Vatikan  55 € 

Združene države Amerike 60 $ 

Združeno kraljestvo Velike Britanije in 

Severne Irske 

55 € 
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Druge države 50 $ 

Hongkong 70 $ 

Moskva 80 € 

Peking  90 $ 

Sankt Petersburg 80 € 

Šanghaj 90 $ 

 


