
 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  

Maribor, 10.5.2017 

 

Zadeva: Povpraševanje glede obračuna potnih nalogov 

 

Spoštovani, 

 

na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS s vprašanjem glede uporabe 

programa za obračun in vodenje potnih nalogov v drugih občinah članicah. Občine članice 

smo zaprosili za odgovore do 8. Maja 2017. V nadaljevanju navajamo prispele odgovore 

občin članic SOS: 

 

NAKLO 

Za obračun potnih stroškov ne uporabljamo računalniškega programa. Vodimo ročno 

evidenco službenih poti 

LOŠKA DOLINA 

Občina Loška dolina uporablja Cadis program za izpis in obračun potnih nalogov. 

LJUBNO 

Tema glede obračuna potnih stroškov zanima tudi nas, prosimo za morebitne konstruktivne 

odgovore.  

Trenutno potne naloge pišemo sicer računalniško, vendar z ročnimi evidencami. Ker je to kar 

obsežno delo, bi verjetno bilo smiselno pridobiti kakšen program.  

LAŠKO 

V Občini Laško uporabljamo programe podjetja Grad d.d., ki ima tudi modul za obračun 

potnih nalogov. 

MORAVSKE TOPLICE 

Uporabljamo program pn 365.net potni nalogi na internet. 

ŠKOCJAN 

Občina Škocjan za izpis in obračun potnih nalogov uporablja program Podjetja GRAD D.D. 

JESENICE 

Na naši občini uporabljamo programski paket KOČIJA SQL iz sistema Gradovih oken (Grad, 

računalniški programi in inženiring d.d, Tržaška cesta 261, Ljubljana). Program je namenjen 

vodenju in obračunu potnih nalogov. Program deluje v okolju Windows XP/SP3, Windows 

Vista, Windows 7, Windows 8 ter Windows 10. 

 

JURŠINCI 

Mi uporabljamo program od Cadis d.o.o., Lendava, enako kot za obračun plač in 

računovodstvo 

APAČE 
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Za vodenje in obračun potnih stroškov po potnih nalogih uporabljamo program ALEA. 

ŽALEC 

ODOS - modul Potni nalogi (PIA Velenje): vodenje voznega parka, potnih nalogov, obračun 

potnih stroškov. Uporabljamo ga v povezavi s programom KRONOS za beleženje prisotnosti 

(Gorenje Varnost).  

ZAVRČ 

V občini Zavrč za potne naloge in obračunavanje stroškov potnih nalogov uporabljamo 

Gradov program Kočija. 

KAMNIK 

Občina Kamnik ne uporablja programa za vodenje obračuna potnih stroškov.  

ŠTORE 

Za vodenje in obračun potnih stroškov po potnih nalogih ne uporabljamo nobenega 

računalniškega programa, vse vodimo ročno v knjigi potnih nalogov - obr. 7,21. 

LJUBLJANA 

V Mestni občini Ljubljana za vodenje in obračun potnih nalogov uporabljamo program 

MFERAC.  

ŠENTILJ 

Na občini vodimo potne naloge ročno. 

DRAVOGRAD 

Za vodenje in obračun potnih stroškov po potnih nalogih uporabljamo program podjetja 

Cadis d.o.o. 

METLIKA 

Na Občini Metlika ne uporabljamo nobenega programa za vodenje in obračun potnih 

stroškov po potnih nalogih. Imamo le prirejen lasten obrazec. 

TIŠINA 

Občina Tišina še nima urejeno, da bi se potni stroški vodili in obračunavali preko kašnega 

ustreznega računalniškega programa. Iz tega sledi, da se potni nalogi izpisujejo na roko, prav 

tako tudi sam obračun. Podatke nato vnesemo v excelovo tabelo, katero posredujemo v 

podpis odgovorni osebi, prav tako pa tudi na oddelek za obračun plač. 

 

 

S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, l.r. 

Generalna sekretarka SOS 

 

 

Pripravila: Barbara Horvat, sekretariat SOS 


