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Najpogostejše napake pri pripravi potnih 
nalogov



Primer:

„Gospa Špela Božič, vodja blagovne 
znamke, odhaja na službeno pot v London.„



OBVEZNE SESTAVINE POTNEGA NALOGA

• Pripravimo pred 
pričetkom službene poti.

• Obrazec ni predpisan: 
excel, programi na spletu, 
preko računovodskih 
programov…

• Obvezne sestavine!



OBVEZNE SESTAVINE OBRAČUNA POTNEGA 
NALOGA

• Po opravljeni službeni poti

• Obvezne sestavine!



VIŠINA DNEVNICE ZA SLOVENIJO IN TUJINO

SLOVENIJA:

Višina obračunane dnevnice je odvisna od ur trajanja poti in števila plačanih zajtrkov. 

TUJINA:

Višina obračunane dnevnice je odvisna od trajanja poti in števila brezplačnih obrokov. 

Trajanje službene poti Višina dnevnice Zajtrk Kosilo večerja

14 – 24 ur 100% -10% -35% -35%

10 – 14 ur 75% -15% -40% -40%

Trajanje službene poti Višina dnevnice

Nad 12 ur 21,39 EUR

8 – 12 ur 10,68 EUR

6 – 8  ur 7,45 EUR



KAKO OBRAČUNAMO VIŠINO DNEVNICE? 



UPORABA SLUŽBENEGA OZ. LASTNEGA 
VOZILA

Uporaba lastnega vozila:

Zaposleni je upravičen je do dnevnice, kilometrine in drugih nastalih stroškov 
na službeni poti (parkirnina, cestnina. tunelnina itn), ki jih je sam poravnal.

Kilometrina 0,37€/ km (vključuje tudi strošek porabljenega goriva)

Uporaba službenega vozila:

Zaposleni je upravičen do dnevnice in drugih nastalih stroškov na službeni poti 
(parkirnina, cestnina. tunelnina itn), ki jih je sam poravnal.

.



OBVEZNE PRILOGE K POTNEMU NALOGU

• Računi za stroške nočitve 
(vsebuje naziv in naslov 
podjetja), prevoza na 
službeni poti, parkirnina, 
tunelnina, vstopnica za 
sejem itn.

Račun iz  hotela

Parkirnina



IZPLAČILO POTNIH STROŠKOV

Potnih stroškov se od 27.12.2011 dalje zaposlenim ne sme več 
izplačevati v gotovini. 

Potni stroški se nakažejo na osebni račun zaposlenega skupaj s 
plačo ali posebej.



KJE NAJDEM KORISTNE INFORMACIJE?

• Višina dnevnice za službeno pot v tujino:  Uredba 
o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. 

• Višina dnevnice za Slovenijo: Kolektivna pogodba 
dejavnosti in Uredba o povračilu stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja.

• Razdalje med kraji: www.razdalja.si

• Kilometrina: Uredba o povračilu stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja

• Vize: http://www.mzz.gov.si

http://www.razdalja.si/
http://www.mzz.gov.si/


KJE PREVERIM ZAKONSKO PODLAGO?

• Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13), 

• Zakon o dohodnini (Ur. l. RS, št. 13/11 z vsemi dopolnitvami),

• Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Ur. l. RS, št. 
51/12)

• Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih (Ur. l. RS, št. 140/06 
in 76/08),

• Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12), 

• Kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti,

• Slovenski računovodski standardi 2016, 

• Interni pravilnik o službenih potovanjih (podjetje ga sestavi samo)



POSLEDICE NEPOPOLNIH POTNIH NALOGOV

Posledice tako za podjetje kot zaposlenega:

• Inšpekcijski pregledi – potne naloge brez prilog uvrstijo med 
davčno nepriznane odhodke davčnega zavezanca, kar zviša 
dobiček podjetja.

• Pri zaposlenemu vsa izplačila potnih stroškov inšpektor 
prekvalificira v drug prejemek iz delovnega razmerja.

Potni nalogi in obračun potnih stroškov se hranijo 10 let (32. člen 
Zakona o davčnem postopku).

.



Hvala za pozornost!


