Obračun kilometrine v javnem sektorju od 1.10.2020
Zaradi sprostitve trga cen naftnih derivatov, sta vlada in sindikati podpisali Aneks h KP za
negospodarske dejavnosti v RS, Uradni list 160/20. S tem aneksom se ureja obračun kilometrine pri
povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od
1. oktobra 2020 dalje.
Na podlagi pojasnila MJU, številka 1002-1387/2020/1, dne 6.11.2020, kjer so med drugim objavili
najvišjo ceno bencina za oktober, ki znaša 1,00193, se odpira zelo pomembna dilema oziroma
vprašanje. Do sedaj se je za zaokroževanje decimalnih mest uporabljalo določila Uredbe o oblikovanju
cen določenih naftnih derivatov (Uradni list 39/20). Ta v 11. členu pravi:
»Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– drobnoprodajna cena:

tri decimalna mesta.«

Po tej logiki program deluje tudi za preračun vrednosti 8%, 18% in 30% cene bencina. Posledično smo
na MJU poslali dodatna vprašanja glede načina zaokroževanja. Ali se zaokrožuje cena bencina ali
cena kilometrine in seveda na koliko decimalnih mest se po novem izvaja zaokroževanje. Odgovora še
nismo prejeli. Na podlagi prejetega odgovora bomo po potrebi ustrezno prilagodili program Potni nalogi
in vas o tem obvestili na spletni strani.
Smo pa z verzijo programa Potni nalogi (V-3.39.0.0), datuma 10.11.2020, v meniju 3.9 razširili
celico za vpis cene bencina na pet (5) decimalnih mest. Še naprej velja, da bo program samodejno
dopolnjeval objave cene bencina s strani MJU, torej enako kot do sedaj.
Popravek je urejen tudi v programu Vasco.web oziroma Web.Pn.
Izračun vrednosti kilometrine ostaja do nadaljnjega enak, torej na tri (3) decimalna mesta. Tudi
morebitna korekcija parametra za število decimalnih mest pri kilometrini nima vpliva na izračun.
Ob menjavi verzije se bodo v Šifrant Dnevnic avtomatsko zapisale vrednosti kilometrine za mesec
oktober in november.
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Glede na to, da imate veliko nalogov za mesec oktober in november že obračunanih po predhodnih
vrednostih, imate na voljo meni 5.3 Ponoven izračun. V meni vpišete ustrezen datum za želen
preračun že narejenih in obračunanih nalogov.

Program bo preračun izvedel za vse naloge v tem datumskem intervalu, ne glede na to, ali so plačani
ali ne oziroma so preneseni v Glavno knjigo ali ne. Ob preračunu nalogov vam bo program ponudil
Izpis razlik ob ponovnem izračunu. Zelo možno je, da razlik ne bo, zato posledično tudi izpisa ne
boste dobili.
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