
 

 

 

 

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzornega sveta? Kako je s plačilom 

članarin v strokovnih združenjih za člane nadzornega sveta?  Ali so člani dolžni sami plačevati 

članarine, ali jim jih plačuje družba?  

Kje je pravna podlaga za takšno ureditev? Ali se ti stroški štejejo za boniteto in ali se vštevajo 

med davčno priznane odhodke družbe? 

 

 

Izobraževanje članov nadzornih svetov ne predstavlja bonitete za člane nadzornega sveta in komisij. 

Seveda pa morajo biti vsebine izobraževanja vsebinsko povezane z opravljanjem funkcije nadzora in  

poslovanjem družbe. Če je torej izobraževanje članov nadzornega sveta relevatno za opravljanje te 

funkcije, lahko ob upoštevanju prvega odstavka 29. člena ZDDPO-2 predstavlja delno davčno priznani 

strošek družbe (kot strošek nadzornega sveta). To pojasnjuje stališče DURS-a (št. 4210-224/2007-

01031-04, z dne 29.6.2007).   

 

Za plačilo izobraževanja članom NS ni potreben skupščinski sklep, ker ne gre za boniteto in plačilo 

NS. Zanj ni potrebna nobena druga pravna osnova, saj priporočila dobre prakse od članov NS in 

komisij zahtevajo posodabljanje znanj. Izobraževanje članov NS in UO (poleg sklepa Vlade RS iz leta 

2005) priporočajo tudi kodeksi: 

 Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, SDH, d.d. (19. 

december 2014):  

6.8.9 Člani nadzornega sveta so se ves čas trajanja funkcije dolžni dodatno izobraževati in 

usposabljati na področjih, ki so v neposredni povezavi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. 

 Kodeks upravljanja javnih delniških družb (8. december 2009): 

7.1 Pri presoji ustreznosti kandidata za člana nadzornega sveta se poleg zakonskih čim bolj 

upošteva še izpolnjevanje naslednjih pogojev:  

-  ........ 

 so pripravljeni na nenehno izobraževanje in profesionalni razvoj, 

 imajo listino, s katero se dokazuje specializirana strokovna usposobljenost za članstvo 

v nadzornem svetu, kot so npr. Certifikat Združenja Nadzornikov Slovenije ali drugo primerno 

listino. 

 

http://www.zdruzenje-ns.si/db/doc/upl/mnenje_durs_junij_2007-izobrazevanje__komisije__uo.pdf
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.zdruzenje-ns.si%2Fdb%2Fdoc%2Fupl%2Fsklep_vlade_rs_6-10-05.pdf&ei=VwYQVZfHGMWXapmMgagH&usg=AFQjCNFX6K7b5QYC-3orPeJ82X01h_wKIw&bvm=bv.88528373,d.d2s&cad=rja
http://www.sdh.si/doc/Upravljanje/KODEKS%20SDH%20-%20sprejet.pdf
http://www.zdruzenje-ns.si/db/doc/upl/kodeks_cg_03_12_09-_cistopis.pdf


Članarina v strokovnih združenjih za člane NS in komisij predstavlja boniteto in ni davčno priznani 

odhodek. Z vidika osebne obdavčitve člana nadzornega sveta se tovrstna plačila torej štejejo kot 

obdavčen dohodek posameznika, ki se všteva v davčno osnovo za obračun davkov in prispevkov iz 

tega dohodka. 

 

 

 

Povezave: 

 Stališče DURS-a glede stroškov izobraževanja članov NS in UO 

 Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, SDH, d.d. (19. 

december 2014)  

 Kodeks upravljanja javnih delniških družb (8. december 2009) 

 Sklep Vlade RS (6. oktober 2005) 
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ZNS opozarja, da je podan odgovor neobvezna razlaga zakonskih določil, saj ZNS ni pristojno podajati avtentične 

razlage zakonskih določb. Izraženo mnenje ZNS je strokovno stališče pridobljeno s strani strokovnjakov, ki 

sodelujejo pri svetovanju članom ZNS. 

http://www.zdruzenje-ns.si/db/doc/upl/mnenje_durs_junij_2007-izobrazevanje__komisije__uo.pdf
http://www.sdh.si/doc/Upravljanje/KODEKS%20SDH%20-%20sprejet.pdf
http://www.zdruzenje-ns.si/db/doc/upl/kodeks_cg_03_12_09-_cistopis.pdf
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.zdruzenje-ns.si%2Fdb%2Fdoc%2Fupl%2Fsklep_vlade_rs_6-10-05.pdf&ei=VwYQVZfHGMWXapmMgagH&usg=AFQjCNFX6K7b5QYC-3orPeJ82X01h_wKIw&bvm=bv.88528373,d.d2s&cad=rja

