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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
 

Spoštovani ! 
 

1. Obrazci za obračun službenih poti in potni nalogi  
   ostajajo nespremenjeni in  VELJAVNI   tudi v letu 2005 ! 

 
 

Obveščamo vas, da kljub novim pravilom za obračunavanje službenih poti ostajajo vsi obrazci za 
pisanje ter obračunavanje potnih stroškov za službene poti v Sloveniji in v tujini VELJAVNI tudi 
v letu 2005. Prav tako ostajajo veljavni tudi vsi potni nalogi in nalogi za službeno potovanje. 
 

Spremenjena so le pravila obračunavanja, vsi našteti obrazci pa ostajajo VELJAVNI : 
7,1  Nalog za službeno potovanje z obračunom 
7,1a   Nalog za službeno potovanje z obračunom 
7,21   Nalog za službeno potovanje z obračunom 
7,22   Nalog za službeno potovanje 
 

Obe uredbi, ki se v zadnjem času nanašata na obračunavanje nalogov za službeno 
potovanje (Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne 
vštevajo v davčno osnovo (Uradni list št. 142 z dne 30.12.2004) in neuradno prečiščeno 
besedilo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena 
potovanja v tujino (Uradni list št. 66 z dne 18.06.2004)) najdete na spletnem naslovu 
http://alea.dzs.si 
 

Od 2. julija 2004 morajo biti uporabniki pri obračunavanju tujih nalogov pozorni 
predvsem na spremenjene višine dnevnic (nekatere so sedaj v EUR), le eno vrsto 
kilometrine (prej dve: do 500 in nad 500 km), spremenjene odbitke dnevnic pri plačani 
prehrani, tečaje za obračun, pogoje izplačil,…   
 

Od 1. januarja 2005 se Nalogi za službeno potovanje tako za Slovenijo, kot za tujino 
pišejo ter obračunavajo, kot do sedaj. Razlika, ki jo prinaša nova Uredba je vezana 
predvsem na višino izplačanih povračil – pozitivno razliko med izplačano kilometrino in 
kilometrino določeno po uredbi (62 SIT) ter pozitivno razliko med izplačano dnevnico in 
dnevnico določeno po uredbi (max 3.600 SIT) je potrebno upoštevati (dodati) pri davčni 
osnovi delojemalca. Tudi pri plačanem zajtrku je pri domačih nalogih potrebno odšteti 
določen procent vrednosti dnevnice – drugače se razlika doda k davčni osnovi delojemalca. 
 

Uporabnikom svetujte, da si preberejo obe uredbi ter ta določila dosledno upoštevajo. 
 

Rešitev iz zagate, kako obračunavati Naloge za službeno potovanje, pa je lahko tudi v 
tem, da si stranke kupijo računalniški program Potni nalogi ALEA, ki ima vse spremembe 
zakonodaje sproti zajete pri obračunih. 
 

7,60 n Potni nalogi ALEA 
 

Cena programa je 39.900 SIT z DDV. V ceni je vračunana vzdrževalna pogodba za 
avtomatično posodabljanje podatkov (kilometrina, devizni tečaji, nove verzije progama) 
preko portala alea.dzs.si ter pomoč uporabnikom za obdobje enega leta. Po izteku lahko 
uporabnik vzdrževalno pogodbo podaljša.  
 

Kupec lahko naroči in preizkusi tudi brezplačno predstavitveno verzijo programa. Če 
imate še kakšno vprašanje ali želite osebno predstavitev dela s programom, prosim sporočite. 
 

 

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo             
(01/30 69 850 ga. Urša Jandrlič, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj in 01/30 69 836 g. Uroš Vilhar),       
jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 
 

Ljubljana, 25. 01. 2005                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
                  Andrej Založnik 


