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Inšpektorji pogosto preverjajo potne naloge

Povračila potnih stroškov so eden redkih odhodkov, ki niso 

obdavčeni, zato jih inšpektorji pogosto vzamejo pod drobnogled.

Če inšpektor pri pregledu zazna nepravilnosti oziroma posumi, da 

so bile poti fiktivne, bo podjetju naložil plačilo dodatnega davka 

od dohodka pravnih oseb oziroma dohodnine pri samostojnem 

podjetniku. 

Poleg tega pa se izplačila teh stroškov zaposlenim prekvalificirajo 

v dohodke iz delovnega razmerja, od katerih je treba obračunati 

prispevke in dohodnino. 

Podjetje pa lahko doletijo še zamudne obresti ter morebitne kazni 

za prekršek. 

Prav zato je pomembno, da smo pri izpolnjevanju in obračunu 

potnih nalogov pozorni na celotni proces, od izdaje naloga do 

končnega obračuna. 

Inšpektorji potne stroške pogosto 

vzamejo pod drobnogled.
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Kaj je potni nalog in zakaj je pomemben? 

Potni nalog je listina, ki dokazuje obstoj službenih potovanj.

Je obvezni dokument, ki ga morajo samozaposleni pripraviti zase ali 

kot delodajalci izdati in odrediti zaposlenemu, da opravi službeno pot. 

Na podlagi potnega naloga so zaposlenemu povrnjeni vsi nastali 

stroški, kot so kilometrina, dnevnice, parkirnine, nočitve, vstopnine ipd.

Čeprav si samozaposleni potnih stroškov ne izplačujejo, pa je dokaz o 

obstoju le-teh nujen, da jih lahko prikažejo kot stroške in tako 

zmanjšajo svojo davčno osnovno. 

Če pa potne stroške izplačujete zaposlenim, je pomembno, da so 

pravilno izpolnjeni, obračunani in o njih je treba poročati davčnemu 

organu. 
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Kaj pa v primeru nesreče? 

V primeru, da imajo zaposleni ali samozaposleni potni nalog za 

poslovno potovanje in se jim na poti pripeti nesreča, gre za 

poškodbo na delovnem mestu. 

• Za zaposlene to pomeni nadomestilo plače v višini 100 % 

osnove, za razliko od poškodbe izven delovnega mesta, ki krije 

le 70 % osnove plače zaposlenca. 

• Tudi samozaposleni lahko v primeru poškodbe na delovnem 

mestu zaprosijo na ZZZS za povrnitev nadomestila plače že od 

prvega dneva bolniške (sicer to velja šele 31. dan bolniške), 

ravno tako jim pripada 100 % nadomestilo. 

PRENESI PRIROČNIK
S.p. in bolniška odsotnost

https://www.minimax.si/ebook-s-p-in-bolniska-odsotnost/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_kako_pravilno_izpolniti_obracunati_potni&utm_campaign=ebook_sp_bolniska
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6 korakov do popolnega potnega naloga

Pravilno izpolnjen 
potni nalog

Pomembno je, da potni nalog 
v celoti izpolnite. 

Priložene vse priloge 
Priloge so dokazilo, da se je 
poslovna pot zares zgodila. 
Shranjujte različna potrdila, ki 
dokazujejo poslovno pot. 

Stroški morajo biti 
upravičeni 

Bodite pozorni, katere stroške 
zares izplačujete. 

Pravilen obračun 
potnega naloga
Upoštevajte le upravičene 
stroške in pravilno ovrednotite 
dnevnice in kilometrino.

Poročanje FURS-u
Izplačila stroškov se poroča 
preko portala eDavki. 

Podpisan potni nalog
Nalog mora podpisati  

odgovorna oseba in tisti, ki 
gre na poslovno pot. 



Potni nalog za službeno potovanje#1a 

Vsak zaposleni ali samozaposleni, ki se poda na službeno pot, mora s 

seboj imeti pravilno izpolnjen potni nalog. V nadaljevanju navajamo, 

kako ga pravilno pripraviti. 

a) Zaporedna številka potnega naloga

Pomembno je, da so nalogi pravilno oštevilčeni, saj s tem ob obisku 

inšpektorja dokazujete, da ste jih vpisovali pravilno in sproti. 

b) Datum izdaje potnega naloga

Datum izdaje potnega naloga je tudi nujna sestavina. Nikar je ne 

izpustite. 

c) Podatki osebe, ki opravi službeno pot

Pravilno navedite podatke o osebi, ki gre na službeno pot (ime in 

priimek in stalno bivališče).

č) Začetek potovanja

Jasno mora biti naveden začetek službene poti, torej dan in ura.

d) Kraj potovanja

Napišete, kam gre oseba. Če je krajev več, naj bodo omenjeni tudi ti 

postanki. Torej Ljubljana – Celje – Velenje - Maribor – Ljubljana. 

e) Kdo je službeno pot odobril 

Navadno piše, da gre za službeno pot po nalogu direktorja. Preverite, 

kdo ima pooblastila, da lahko v podjetju odobri službeno pot. 

Samostojni podjetniki odobrijo službeno pot sami sebi. 

f) Predviden čas potovanja 

Izpolnite, do kdaj predvidoma bo potovanje trajalo. 



g) Uporaba prevoznih sredstev 

Napisati je treba, ali gre za osebno (lastno) vozilo, službeno vozilo ali 

druge vrste prevoza.

h) Navedba plačnika potnih stroškov

Nikar ne pozabite navesti, kdo je plačnik potnih stroškov, praviloma 

je to podjetje.

i) Predplačila 

Če se izplačuje predplačilo za službeno potovanje, mora biti v 

potnem nalogu opredeljena višina le-tega.

j) Podpis 

Na potnem nalogu mora biti podpis odredbodajalca, torej direktorja. 

PRIER 

PRIMER 

Ne pozabite pripraviti potnih 

nalogov tudi za vse sopotnike.  



Mesečni potni nalogi za krajše relacije 

V tem primeru ne gre za službeno potovanje, ki traja en mesec, 

ampak se ta izraz uporablja za ponavljajoče, krajše službene poti. Te 

se dogajajo pogosto ali pa celo dnevno. Nalog mora vsebovati 

datum izvajanja poti, namen in prevožene kilometre. 

Primer: Receptorka se skoraj vsak dan odpelje do pošte, 

trgovine, papirnice ... Poti so kratke, a pogoste. Ker gre po 

opravkih za potrebe podjetja s svojim avtom, ji delodajalec 

povrne potne stroške. V tem primeru ni potrebe, da vsak dan 

piše nov nalog, ampak uporablja en potni nalog z datumom 

od prvega do zadnjega v mesecu in sproti beleži poti. 

#1b 

Primer  



Priložena dokazila o nastanku poti 

Kaj vse spada med dokazila? 

• potrdila o plačani cestnini v tujini, 

• računi za tunelske pristojbine in mostnine,

• računi za nočitve, 

• računi za parkirnine,

• računi za taksiste, 

• parkirni listki, 

• vstopnice za sejme, 

• vabilo poslovnega partnerja, 

• vizitka poslovnega partnerja, 

• propagandno gradivo, 

• zapisnik poslovnega sestanka, 

• odgovor na ponudbo, 

• sklenjena pogodba

• itd … 

Priloge potnega naloga so pomemben element, ki dokazujejo, da je 

poslovna pot zares nastala, saj inšpektorji zahtevajo dokazila. Zato je 

smiselno, da vsa dokazila tudi shranite. K potnemu nalogu priložite 

tudi dokumentacijo, ki ni neposredno vezana na stroške, kot je 

recimo vabilo ali zapisnik sestanka. 

Vsa dokazila morate hraniti 10 let. 

#2 

Inšpektorji potne naloge brez 

prilog najhitreje izločijo.



Pravilen obračun upravičenih stroškov

Obračun je drugi del potnega naloga. Da je pravilen, je treba 

pravilno upoštevati stroške, ki zaposlenemu pripadajo. Samostojni 

podjetniki pripravijo obračun na enak način. 

Obračun mora vsebovati: 

• dejanski datum in čas odhoda na službeno pot,

• dejanski datum in čas prihoda s službene poti,

• odsotnost v dnevih, urah in minutah,

• število dnevnic in vrednost,

• drugi stroški: parkirnina, cestnina, nočitve, vstopnine ipd.,

• skupaj stroški,

• znesek prejetega predplačila,

• znesek plačila oz. vračila potnih stroškov,

• datum ter podpis predlagatelja in prejemnika potnih stroškov.

#3 

PRIER 
PRIMER 



Kaj so upravičeni stroški? 

a) Delavec ima pravico do povračil stroškov prevoza na 
službenem potovanju:

• prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi;

• najem osebnega avtomobila;

• takse (letališke takse, peronske karte in podobno);

• gorivo, če uporablja službeno vozilo in plača z osebno kartico, 

• cestnine in parkirnine;

• povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.

• stroški prenočevanja do višine dejanskih stroškov prenočevanja, 

če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi;

• drugi stroški povezani s službenim potovanjem (vstopnine … )

b) Delavec ima pravico do povračil stroškov prenočevanja in 
drugih stroškov:

V Minimaxu so vsi obračunski 
podatki za potne naloge vedno 
skladni z zakonodajo.



c) Delavec ima pravico do povračil dnevnic v Sloveniji in v tujini 

Vladna Uredba višino neobdavčenega zneska dnevnice določa v 

odvisnosti od časa trajanja službenega potovanja. Če ima na 

službenem potovanju v Sloveniji zagotovljen zajtrk, delavcu pripada 

90 % oziroma 85 % zneska.

Če je na službenem potovanju v tujini zagotovljena brezplačna 

prehrana, se obračuna 20 % pripadajoče dnevnice. Za odsotnost nad 

14 do 24 ur delojemalcu pripadajo trije obroki prehrane, za 

odsotnost nad 8 ur do dva obroka in za odsotnost nad 6 ur en obrok 

prehrane. 

Službeno 
potovanje

nad 12 ur do 24 
ur 

Nad 8 do 14 ur Nad 6 do 8 ur 

V Sloveniji 21,39 € 10,68 € 7,45 €

V Sloveniji –
plačan zajtrk

90 % zneska 85 % zneska /

V tujini 
Znesek po Uredbi 
za tujino 

75 % zneska po 
Uredbi za tujino

25 % zneska po 
Uredbi za tujino.

V tujini –
plačan zajtrk

90 % zneska po 
Uredbi za tujino

75 % zneska po 
Uredbi za tujino 
zmanjšano za 15 % 

/

• Dnevnice za Slovenijo predpisuje Uredba o davčni obravnavi 

povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 

(Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17 in 71/18)

• Dnevnice za tujino predpisuje Uredba za tujino (Uradni list RS, št. 

38/94 s spremembami).

V Minimaxu so vse vrednosti dnevnic za 
vse države sveta vedno ažurne in 
pravilno obračunane glede na datum 
potnega naloga. 



Obračun mora biti podpisan #6 

Zelo pogoste napake pri pregledu obračunov službenih poti so:

- na računu manjka navedba, po čigavem nalogu je zaposleni odšel 

na službeno pot,

- manjka podpis predlagatelja obračuna potnih stroškov, ki je 

hkrati tudi prejemnik povračil, 

- ni podpisan s strani odgovorne osebe, torej tega, ki odobri 

izplačilo. 

#5 

O obračunu potnih stroškov je treba tudi poročati državnemu 

organu. 

Samozaposlenim, ki si potnih stroškov ne izplačujejo, temveč si jih 

samo obračunajo, ni treba poročati. Poročanje je obveza samo za 

tiste, ki potne stroške izplačujejo zaposlenim.

Izplačila stroškov se FURS-u poroča preko portala eDavki, in sicer na 

analitičnem delu obrazca REK-1.  

Minimax ima možnost oddaje REK obrazca neposredno iz programa. 

Na ta način je poročanje hitro in enostavno. 

Poročajte FURS-u



Potni stroški so eni redkih neobdavčenih odhodkov, ki podjetju (ali 

samostojnemu podjetniku) znižujejo davčno osnovo in s tem tudi 

plačilo davka. 

Prav zato inšpektorji pogosto preverjajo pravilno izpolnjene in 

obračunane potne naloge. 

Ne pozabite, če inšpektor izplačilo potnih stroškov dokaže kot 

neutemeljeno, boste morali doplačati davek od dohodka oziroma 

dohodnino, prispevke ter morebitne kazni z zamudnimi obrestmi. 

Očitna poneverba poslovnih listin pa je osnova za kazensko ovadbo, 

ki jo tudi lahko poda davčni inšpektor.

Zagotovo je smiselno, da potne naloge izpolnjujete natančno, jih 

pravilno številčite in priložite vsa potrebna dokazila. Na koncu ne 

pozabite na pravilen obračun in podpis.  

Čeprav zveni enostavno, davčni inšpektorji še vedno največ napak 

najdejo prav pri nepravilno vodenih potnih nalogih. 

Še enkrat o potnih nalogih na kratko …  



Pravilno izpolnjen, obračunan in 
podpisan potni nalog

PRIMER 

Primer je pripravljen v Minimaxu



Pravilno izpolnjen, obračunan in 
podpisan mesečni potni nalog

PRIMER 

Primer je pripravljen v Minimaxu



Zakaj je Minimax dobra izbira 
za obračun potnih nalogov?

SPLETNI PROGRAM
Minimax je spletni program, zato ne potrebuje namestitve. Z 
uporabo lahko začnete takoj. Dostopi do programa so 
zaščiteni in varni. 

ENOSTAVNA UPORABA
Program ima vgrajene avtomatizme, zato je delo z njim 
enostavno. Ponavljajoče relacije si shranite.

VODENJE VSEH ZAKONSKO OBVEZNIH EVIDENC 
S pomočjo programa je vodenje evidenc bolj enostavno, saj 
se evidence ustvarjajo samodejno, obračunski podatki pa so 
vedno ažurni (dnevnice za vse države sveta). 

POVEZAVA Z RAČUNOVODSKIM SERVISOM
Program omogoča neposreden prenos dokumentov. 
Računovodja in podjetnik imata vpogled v iste podatke. 

MOBILNA APLIKACIJA
Prejete račune podjetnik lahko slika in jih takoj pošlje v 
računovodstvo. Pregleduje pa lahko stanje plačil. 

PODPORA
Podpora je v celoti brezplačna. Na voljo je 
tudi kakovostna baza navodil za uporabo programa. 

080 14 50

Predstavitev

mesečno

https://www.minimax.si/predstavitev?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_kako_pravilno_izpolniti_obracunati_potni&utm_campaign=predstavitev
https://www.minimax.si/predstavitev?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_kako_pravilno_izpolniti_obracunati_potni&utm_campaign=predstavitev


BAZA ZNANJA

Za več brezplačnih priročnikov
in posnetkov seminarjev 

kliknite

Vodilni spletni računovodski program

https://www.minimax.si/baza-znanja?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_kako_pravilno_izpolniti_obracunati_potni&utm_campaign=baza_znanja


Saop d.o.o.

Cesta Goriške fronte 46

5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50

info@minimax.si 

www.minimax.si

PIŠITE NAM 

https://www.minimax.si/kontakt?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_kako_pravilno_izpolniti_obracunati_potni&utm_campaign=kontakt


Izjava o omejitvi odgovornosti

Saop d.o.o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri 

razumevanju vsebine in ne kot glavni vir informacij, 

namenjenih kreiranju končnih poslovnih odločitev ali 

tolmačenju obstoječe vsebine. Za ostale napotke in 

podrobnejši vpogled v obravnavano problematiko vam 

svetujemo dodaten posvet s strokovnjaki.


