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Dodatne spremembe pri Potnih nalogih za tujino, zaradi ZUJF 

oz. Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu 

stroškov za službena potovanja v tujino 

 

V Ur.l., št. 51/2012 z dne 6.7.2012, je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Uredba prinaša dve bistveni 

spremembi in sicer: 

- znižanje dnevnic za 20% (velja za javni sektor in gospodarstvo), 

- dnevnica pripada za potovanja od 10-14 ur in nad 14 ur (velja samo za javni sektor). 

Če spremembi pogledamo malce bolj natančno pomeni, da se vrednost tujih dnevnic znižuje 

za 20% (velja za vse), ukinja se t.i. znižana dnevnica (velja samo za JS), pri t.i. polovični 

dnevnici pa se spreminja limit, iz obstoječega od 8 do 14 ur, na limit od 10 do 14 ur (velja 

samo za JS). 

Uredba začne veljati dne 7.7.2012 in v prehodni določbi navaja, da se nalogi do 

vključno datuma 6.7.2012 obračunajo po obstoječih pravilih, nalogi od vključno 

7.7.2012 pa se obračunajo in povrnejo v skladu s spremenjeno uredbo. To pomeni, da 

se morebitni nalog za več dni skupaj ne more izdati preko teh dveh datumov, ampak 

se morajo vsi nalogi zaključiti do vključno 6.7.2012 in za nadaljevanje naloga oz. 

službene poti, izdati nov nalog datiran minimalno z datumom 7.7.2012.  

Gledano skozi delo uporabnikov to pomeni, da vam bo program s prevzeto novo verzijo, ki 

bo na voljo v četrtek 12.7.2012, avtomatsko upošteval tuje dnevnice v znižanem procentu 

oz. novi višini in nove limite ur. Po menjavi verzije morate obvezno v meniju 3. Šifranti, 9. 

Dnevnice, preko gumba »Privzete dnevnice«, izbrati opcijo »Dodam manjkajoče in 

popravim obstoječe«. 

 

Še nekaj opozoril in pojasnil: 

1. V primeru, da ste imeli za datum 7.7.2012 ali kasnejši datum že narejene tuje potne 

naloge, ki so vključevali tudi tuje dnevnice, je potrebno, po menjavi verzije, obvezno 

ponovno odpreti tak nalog (t.i. popravljanje naloga), dnevnice pobrisati iz samega 

naloga in jih ponovno vnesti, da bo program ponudil nove nižje vrednosti dnevnic. 
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2. S strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Direktorata za javno upravo, smo 

prejeli odgovor oz. pojasnilo glede tolmačenja davčne meje »dodatne prehrane« za 

službeno odsotnost daljšo od 8 ur in krajšo od 12 ur. Odgovor pravi, da gre pri 

»dodatni prehrani« za povračilo stroškov na službeni poti, torej za dnevnico, kar 

pomeni, da je znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, v višini 10,68 EUR. Celotni 

odgovor si lahko preberete v nadaljevanju tega besedila. 

 
V primeru, da ste od uveljavitve ZUJF, torej od 1.6.2012 naprej, imeli obračunane 

potne naloge, ki so vsebovali postavko »dodatna prehrana« in je le-ta znesek 

presegal do takrat znano davčno mejo, je po našem mnenju potrebno naloge 

ponovno obdelati oz. popraviti, da se bodo obračunali pravilno. Da boste v šifrantu 

dnevnic dobili novo, pravilno davčno mejo za »dodatno prehrano«, je potrebno v 

meniju 3.9. ponovno klikniti na gumb »Privzete dnevnice« ter izbrati opcijo »Dodam 

manjkajoče in popravim obstoječe« ali ročno popraviti zapis z dne 1.6.2012. Vse 

morebitne nadaljne zapise novejšega datuma je potrebno popraviti ročno. 

Dodaten problem se pojavi, če se odločite za popravke za nazaj, ker morebitne 

popravke bonitet pri plačah ni mogoče obračunati v minus. Tako da velja dobro 

razmisliti ali dejansko narediti popravke obstoječih nalogov ali zadevo pravilno 

obračunati le pri nalogih za mesec julij in naprej. 


