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Skupnost občin Slovenije
 

Številka: 421-30/2018-4
Datum: 29. 10. 2018 

Zadeva: Davčna obravnava dohodkov članov volilnih organov - dodatno pojasnilo

Na spletnih straneh Finančne uprave RS je objavljen podrobnejši opis »Dohodki članov volilnih 
organov«, v katerem je pojasnjena obdavčitev dohodkov članov volilnih organov in drugih oseb, ki 
opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih, z vidika določil zakona, ki ureja dohodnino, in 
zakonov, ki urejajo obvezna socialna zavarovanja. Obvestilo o objavi pojasnila je bilo 3. 10. 2018 
poslano Državni volilni komisiji in vsem trem skupnostim občin. 
 
V zvezi s tem v imenu občin na Finančno upravo RS naslavljate naslednje vprašanje: kako je možno, 
da je nadomestilo, ki ga za svoje delo prejmejo člani volilnih odborov, v primeru lokalnih volitev 2018 
obdavčeno, to isto nadomestilo pa v času predčasnih volitev v Državni zbor ni bilo obdavčeno. Zanima 
vas, katere pravne podlage so se spremenile v teh štirih mesecih, da so občine obravnavane drugače 
od države, oziroma da je nadomestilo, ki ima isto osnovo, enkrat obravnavano tako, drugič drugače. 

V nadaljevanju odgovarjamo: 

Pravne podlage oziroma določila zakonov, ki določajo tudi obdavčitev dohodkov članov volilnih 
odborov, se od zadnjih volitev v Državni zbor niso spremenila. Glede obdavčitve dohodkov članov 
volilnih odborov za občine veljajo enaka davčna pravila kot tudi za državo, kar izhaja tudi iz 
navedenega pojasnila na spletu. 

Določila Zakona o dohodnini – ZDoh-2, ki urejajo obdavčitev tovrstnih dohodkov z dohodnino, niso 
bila spremenjena od sprejema tega zakona v letu 2006. V povezavi z obdavčitvijo prejemkov članov 
volilnih odborov pa je bilo ugotovljeno, da v praksi obstaja napačno razumevanje določil, v katerih so 
navedene oprostitve določenih dohodkov. 

Predvsem se napačno razumevanje pojavlja v povezavi z določilom 2. točke 107. člena ZDoh-2 (s 
sprejetjem zakona, Ur. list RS št. 117/06, je bila to 3. točka 107. člena), v katerem je navedeno, da se 
dohodnine ne plačuje od prejemkov, namenjenih pokritju stroškov dnevnice in prevoza, kadar je 
izplačilo opravljeno fizični osebi, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na 
podlagi predpisov o volitvah in v zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov pod pogoji in do 
višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu vlade iz 44. člena tega zakona. Ta prepis vlade 
je Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v 
nadaljevanju: Uredba), kjer je v četrtem odstavku 4. člena določeno, da je za fizično osebo, ki na 
podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na podlagi predpisov o volitvah, znesek 
celodnevne dnevnice, ki se ne všteva v davčno osnovo, določen v višini 15 evrov. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4359
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Upoštevaje določilo 2. točke 107. člena ZDoh-2 so člani volilnega odbora oproščeni plačila dohodnine, 
če prejmejo le povračila stroškov dnevnice (dnevnice do višine 15 evrov na dan) in prevoza pod pogoji 
in do višin, kot je to določeno v Uredbi. Torej so člani volilnega odbora oproščeni plačila dohodnine, 
če prejmejo le povračila za navedene stroške in če ta povračila niso višja, kot so določena z Uredbo.  
To določilo pa ni mogoče upoštevati v primeru, ko dejansko ne gre za povračilo stroškov, ampak za 
nadomestilo za delo, pri čemer je vrednost dnevnice iz Uredbe določena le kot osnova za določitev 
višine nadomestila (v pravilniku, ki ga je sprejela Državna volilna komisija, je višina nadomestila 
določena v višini večkratnika dnevnice). 

S spoštovanjem,

Pripravila: 
Mojca Jančar Vidmar,
sekretarka

Jana Ahčin,
generalna direktorica

Vročiti: info@skupnostobcin.si

V vednost: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, gp.mf@gov.si
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