


Jakob gre na službeno pot.

Kako obračunati potne stroške? 

Zbirka nenavadnih primerov, za katere mislite, 
da se lahko zgodijo le vam. 



Gremo na pot.



Obračunavanje potnih stroškov zaposlenim

Imate zaposlene, ki jim morate obračunavati potne stroške. Zakonodajo poznate, uporabljate program, ki

vam omogoča enostaven vnos potnih nalogov, vendar se kljub temu znajdete pred dilemo, kako obračunati

potne stroške v določeni situaciji.

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj dilem, v katerih so se znašli naši naročniki. Skupaj s svetovalci smo

poiskali prave odgovore.

Spoznajte Mojco, Marjano, Jakoba, Silva in Jano. 



To je Mojca. 
Je tajnica v podjetju.



Tajnica Mojca se vsak dan odpravi v bližnjo trgovino po sadje za zaposlene in poslovne

partnerje. Za prevoz uporablja svoj avtomobil, potovanje je kratko in ji vzame približno

pol ure dnevno. Za vse, kar Mojca nabavi, prejme dobavnico, račun podjetje plača na

koncu meseca. Ker Mojca uporablja osebni avtomobil, ji podjetje prizna potne stroške.

Ker gre za kratko pot, ji dnevnice ne pripadajo.

Kako potne stroške spremlja Mojca?
Odprt ima mesečni potni nalog, ki ga ne zaključi po vsaki končani službeni poti, temveč

le vnese prevožene kilometre ter čas. V prilogo doda dnevni izpis iz dobavnice. Vsak

dan vpiše opravljeno pot, ki jo v celoti obračuna ob koncu meseca.



To je Marjana. 
Je vodja prodaje.



Če zaposleni 
prečka več 

držav, se mu 
priznajo 
dnevnice 

ciljne države.  

Marjana je vodja prodaje, ki se večkrat odpelje k poslovnim partnerjem v

tujino. Ker potovanje navadno traja dva dni (ena nočitev), ji pripada tudi

prenočišče, ki si ga plača sama. Podjetje ji nakaže predujem na TRR.

Ko odda podatke v računovodstvo za obračun potnih stroškov, mora svoj

obračun stroškov dopolniti s potrdilom o plačilu prenočišča (pripada ji enak

znesek, kot ga je plačala), dodati mora stroške cestnin, parkirnin, če so nastali

na poti. V obračun pa mora dodati še kratko poročilo o službeni poti.

Primer
Marjana se mora odpeljati na Nizozemsko in se odloči za uporabo avtomobila.

Čeprav preči več držav, se obračunajo dnevnice le za končno državo, tj.

Nizozemsko. Potovanje traja od 8:00 zjutraj prvi dan in se vrne ob 21:00

zvečer četrti dan, torej je upravičena do štirih celodnevnih dnevnic za

Nizozemsko.



Kako ji bo računovodja obračunal potne stroške?
• Računovodja ji obračuna kilometrino v višini 0,37 € na kilometer, doda dnevnice za državo, v katero je

potovala, ter obračuna stroške, nastale na poti.

• Pri tem je pozoren na to, ali je Marjani pri nočitvi pripadal tudi zajtrk, so jo poslovni partnerji peljali na kosilo …

V teh primerih se dnevnica sorazmerno zmanjša.

• Če je znesek predujma, ki ga je prejela Marjana, višji od dejanskih stroškov, jih mora Marjana vrniti podjetju, v

nasprotnem pa ji podjetje nakaže razliko.

• Če računovodja pri obračunu potnih stroškov uporablja računovodski program, so v njem navadno že

vnesene vrednosti dnevnic za posamezne države in odstotek njihovega znižanja v primeru koriščenja malice.

Če potne naloge obračunavate peš, je nujno uskladiti pravi odstotek izplačila dnevnice.



To je Jakob.
Je direktor podjetja.



Tako poteka Jakobova pot
Iz Ljubljane gre proti Zagrebu, kjer ima prvo srečanje. Tu se zadrži 6 ur in s

poslovnimi partnerji grejo na kosilo, ki ga plača gostitelj. Na poti do Zagreba je Jakob

plačal cestnine in na vsaki zahteval tudi račun, če mu ga niso dovolj ponudili.

V Beograd je prispel v poznih večernih urah, prespal je v hotelu, ki ga je že plačal s

kreditno kartico. Naslednji dan se je srečal s poslovnimi partnerji, Beograd pa je

zapustil šele jutro po tem.

POZOR: Na nekaterih 
avtocestah (kot  na primer 
v Italiji) je treba zahtevati 

potrdilo o plačilu. To 
omogočajo tudi 

avtomatične postaje. 
Podjetje stroškov ne more 

povrniti, če ni zraven 
pripadajočega potrdila o 

plačilu (cestnina, parkirni 
listek …)

Jakob je direktor podjetja, v katerem imajo dve poslovni enoti; eno na Hrvaškem

in eno v Srbiji. Navadno se Jakob znotraj istega potovanja vedno ustavi na

sestankih v obeh državah.

Na službeni poti ima vedno s seboj poslovno kartico podjetja, s katero lahko plača

stroške, povezne s potovanjem, in stroške vedno podkrepi z dokazi (računi,

potrdili …).

Ampak Jakob rad naredi tudi zasebni postanek.



Pot ga je odpeljala še na morsko 
obalo Črne gore, kjer je preživel dan 
in tam tudi prespal. 

Posel in zabava



Kako so Jakobu obračunali potne stroške? 
1. Za potovanje od Ljubljane do Zagreba so mu obračunali stroške, povezane s potjo. Prejel je tudi dnevnico za 

Hrvaško, vendar znižano za stroške prehrane, saj so mu partnerji plačali kosilo. 

2. Za pot iz Zagreba od Beograda so obračunali potne stroške glede na dejansko prevožene kilometre in temu dodali 

pripadajoče dnevnice za Beograd. 

3. Stroški hotela so bili plačani že vnaprej (rezervacija preko spletne strani s plačilom s kreditno kartico), tako da 

dodatnega potrdila o plačilu ne bo potreboval. Priložil pa je potrdila o nastalih stroških na poti ter kratko poročilo 

s sestankov. 

4. Ker se Jakob iz Beograda ni odpravil domov, temveč je naredil postanek v Črni gori, se mu ta kilometrina in čas ne 

vštevata v potni nalog, temveč se v potnem nalogu prikaže le pot iz Begrada v Ljubljano, pri čemer upošteva 

povprečen čas poti. Pot, čas in strošek bivanja, ki jih je Jakob potreboval za obisk Črne gore v tem primeru "ne 

obstajajo“. 

5. Jakob si za tisti dan (če je bil med tednom) vpiše dopust.

6. Pri obračunu dnevnic in potnih stroškov v takem primeru je nujno preveriti, da skupen obračun dnevnic ne 

presega dejanske porabe časa. 



Koliko bo prejel Jakob?
• Eno dnevnico za Hrvaško (od 6 do 8 ur) 

• Dve dnevnici za Srbijo (do 24 in do 7 ur) 

• Povračilo potnih stroškov (po 0,37 €/ km, kjer bodo izključeni kilometri za obisk Črne gore)

• Povračilo drugih upravičenih stroškov (cestnine …)

Potni nalog bo opremil še s kratkim poročilom o sestankih, ki jih je izvedel na obeh lokacijah, ter priložil vso 

potrebno dokumentacijo (potrdila). 



To je Silvo. 
Je prodajalec kave na terenu.



Silvo je terenski prodajalec kave "od vrat do vrat". Njegovo območje za dostavo je veliko, zato mu ne

uspe vedno obiskati vseh kupcev v roku 8 ur, zato se zgodi, da je na terenu tudi 10 ur ali več. Za

prevoz uporablja službeno vozilo.

V tovrstnih situacijah je dobro vedeti, da Silvo ni na službeni poti, ker je to njegovo delovno mesto.

To pomeni, da bi mu v primeru uporabe osebnega avtomobila pripadalo nižje povračilo stroškov

(prevoz na delo), ki bi jih moral evidentirati, kot velja za prvi primer tajnice Mojce.

• Ker Silvo uporablja službeno prevozno sredstvo, do povračila potnih stroškov ni upravičen. Delodajalec mu

lahko za ure, ki jih je preživel preko delovnega časa na terenu, prizna dnevnico. Vendar pozor - dnevnica in

malica se izključujeta, kar pomeni, da če delodajalec Silvu prizna (pripadajočo) dnevnico, mu ne sme

obračunati malice.

• Potrebna je tudi posebna pozornost pri evidenci prevoženih kilometrov, ki jih zaposleni opravi. Če so vsi

kilometri opravljeni za potrebe podjetja, se štejejo kot stroški podjetja v celoti, če pa delavec to vozilo

uporablja tudi za zasebne namene, je treba to evidentirati, saj se to všteva kot boniteta zaposlenega in se

ne všteva v davčne bilance podjetja.

• Evidenca za prevožene kilometre ni predpisana. Beleži se jo lahko s pomočjo bloka, Excelove preglednice ali

na kakšen drug, pregleden način. Taka preglednica je veliko pomoč pri morebitnem obisku inšpekcije.

Kaj pripada Silvu? 



To je Jana. 
Je samostojna podjetnica.



• Jana je samostojna podjetnica, ki dela pretežno za enega delodajalca. Dnevno se vozi

v službo na sedež delodajalca, občasno pa gre na teren k stranki.

• Jana si za pot do pisarne obračuna stroške kot prevoz na delo, medtem ko si za

prevoz do strank obračuna kilometrino, tj. službeno pot.

Česa se je Jana naučila?
• Delo na terenu: Če kot s.p. izvaja dejavnost na terenu pri strankah, se to lahko

obračuna kot službena pot in se obračuna kilometrina. Seveda velja, da morajo biti

priloženi dokumenti, ki podpirajo to službeno pot.

• Delo na lokaciji naročnika: Če kot s.p. dela le za enega naročnika in se vozi na

delovno mesto, si lahko obračuna prevoz na delo in z dela. Pri tem pa je pozorna, da se

ne ujame v past "navidezne" zaposlitve s.p..



BREZPLAČNI POSNETEK

Naj vas 
inšpektorji ne 

zalotijo pri 
napačnem 

obračunu potnih 
stroškov.

Poglej posnetek

Povračila so eden redkih stroškov, ki niso obdavčeni. Zato jih inšpektorji pogosto  
vzamejo pod drobnogled. V kratkem posnetku spletnega seminarja boste izvedeli, 
na kaj so inšpektorji najbolj pozorni. 

http://www.minimax.si/vsebine-14334/spletni-seminarji/naj-vas-inspektorji-ne-zalotijo-pri-napacnem-obracunu-potnih-stroskov-14337/?utm_source=book&utm_medium=book-potni-stroski&utm_campaign=video_potni_inspektorji&utm_content=gumb-prijava


Želite izvedeti več o potnih stroških?
Ste ostali brez odgovora na katero od vaših vprašanj? Vas zanima, kako 

enostavno obračunate potne stroške v Minimaxu?

Saop d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50
info@minimax.si 
www.minimax.si

Pišite nam 

http://www.minimax.si/kontakt/

