
Društva gredo na okope proti davčnim 

blagajnam  

Napovedi, da bodo sploh manjša društva imela kopico težav zaradi uvedbe davčnih blagajn, 

so se na žalost uresničile, je na tiskovni konferenci dejal Goran Forbici iz Centra nevladnih 

organizacij - CNVOS. »Če gledamo majhna društva, denimo razna vaška društva, 

upokojenska, je ukrep davčni blagajn nesorazmeren. V Sloveniji imamo okoli 17 tisoč 

društev, ki imajo letno manj kot 10.000 evrov prometa. Gre za društva, ki nimajo konec leta 

nobenega dobička, v njih delujejo zgolj prostovoljci, zaradi druženja, člani celo iz svojega 

žepa dajo za bolj kvalitetno delovanje društva,« opozarja Forbici. Davčne blagajne so za 

takšna društva problematične tudi z vidika stroškov, nimajo tistih 200 evrov za davčno 

blagajno, o katerih govorijo na finančnem ministrstvu, prostovoljci seveda ne želijo 

prevzemati odgovornosti, zagrožene kazni so previsoke, še opozarjajo v CNVOS. 

Kaj vse velja za društva pri izdajanju računov in njihovem davčnem potrjevanju, smo sicer 

podrobno pisali v članku ABC davčnih blagajn za društva. 

 
Društva predlagajo, da se v zakonu o davčnih blagajnah naredi izjema. 

Predlog: majhna društva naj bodo izjema 

Zato so Center nevladnih organizacij - CNVOS, Zveza društev upokojencev Slovenije, 

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez ter Planinska zveza Slovenije skupaj 

pripravili konkreten predlog sprememb zakona o davčnem potrjevanju računov. Predlagajo 

dve rešitvi. Prva je ta, da se iz obveznosti davčnega potrjevanja računov izvzame društva, ki 

imajo letno manj kot 10.000 evrov prometa. Druga pa, da se omogoči elektronsko poslovanje 

tudi tam, kjer ni internetne povezave. Po zdaj veljavnem zakonu je namreč predvideno, da se 

na takih območjih uporablja vezana knjiga računov, izdane račune pa se davčno potrdi prek 

elektronske povezave v roku deset delovnih dni od izdaje računa. Društva pa predlagajo, da se 

račune tudi na takšnih območjih izdaja z uporabo elektronske blagajne, napravo pa se potem v 

roku deset dni fizično odnese na območje, kjer bo blagajna lahko davčno potrdila račune. 

Društva naj še naprej izdajajo račune 

Ob tem predlagatelji dodajajo, da to ne pomeni, da bodo društva izjema od izdajanja računov. 

»Društva bi še vedno uporabljala blagajne ali vezane knjige računov tam, kjer račune morajo 
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izdajati, le davčnega potrjevanja ne bi bilo za tiste, ki zaslužijo manj kot 10.000 evrov letno,« 

poudarja Forbici. 

 
Ukrep davčnih blagajn je nesorazmeren, je poudaril Goran Forbici iz CNVOS. 

Stvar je zdaj v rokah poslancev 

Kaj bo s predlogom zakona, je odvisno od strankarske volje. Predstavniki društev in 

nevladnih organizacij so predlog zakona predstavili poslanskim skupinam, podprle so ga 

opozicijske SDS, NSi in poslanska skupina nepovezanih poslancev ter koalicijska DeSUS, je 

na tiskovni konferenci dejal Janez Sušnik iz Zveze društev upokojencev. »Odziv SMC pa nas 

je razočaral. Pravijo, da je treba počakati analizo, ta pa bo šele v začetku 2017. A društva tega 

časa nimajo,« je opozoril Forbici. Poslanske skupine koalicijskih SMC, SD in DeSUS smo 

vprašali, ali bodo zakon podprle. V poslanski skupini SD pravijo, da je treba najprej narediti 

natančno analizo učinkov davčnih blagajn, zato bodo počakali na analizo učinkov uvedbe 

davčnih blagajn, ki naj bi bila po napovedih finančnega ministrstva v maju. "Na podlagi te 

analize bo moč opraviti argumentirano razpravo in pripraviti spremembe zakona, če bo to 

potrebno," še pravijo v SD. 

Ali je predlog sprejemljiv, smo vprašali tudi finančno ministrstvo. Tudi ta odgovor še čakamo 

Planinska društva iščejo internetni signal 

"Na davčnem uradu so mi rekli, naj z napravo po planini iščem internetni signal, ko želim 

izdati račun,« tako je nasvet davčnih uradnikov opisal Gabrijel Jelovšek, predsednik 

Planinskega društva Drago Bregar iz Ljubljane, ki sicer upravlja z zavetiščem na planini 

Viševnik. Na planini je internetni signal zelo slab, zaradi česar bi se morali odpovedati 

elektronski blagajni, ki so jo do zdaj uporabljali, in uporabljati vezano knjigo računov. Kar 

pomeni, da bi moral eden od prostovoljcev, ki poleti izmenično delajo kot oskrbniki, na vsake 

deset dni spustiti v dolino in kdo ve kje potrjevati račune. Medtem pa zavetišče zapreti. Prave 

rešitve ali odgovora, kako smiselno urediti poslovanje, ni, zato razmišljajo, da bi preprosto 

zaprli zavetišče. Sicer sem avtorica tega članka tudi članica omenjenega društva in priznati 

moram, da ob vsem poznavanju tematike davčnih blagajn predsedniku ne znam dati 

pametnega odgovora, kako rešiti zagato in ne zapreti zavetišča, v obnovo katerega je bilo 

poleg denarja vloženega ogromno časa in dobre volje prostovoljcev, ker pametne rešitve 

zakon enostavno ne predvideva. 
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Zavetišče na planini Viševnik, na sliki desno, bo morda zaradi davčnih blagajn za planince 

zaprlo svoja vrata. Foto: Marjana Virant 

Ne ostane jim za malico, morajo imeti za blagajno 

Težave z davčnimi blagajnami imajo tudi mnoga športna društva in klubi. Branko Jeršin iz 

Športne zveze Jesenice je opisal primer sankaškega kluba Jesenice, ki ima okoli 150 članov, 

organizirajo dve tekmovanji, eno je mednarodno, drugo je pokal Jesenic. »Za to tekmovanje 

morajo pripraviti sankaško progo, za kar porabijo od 900 do tisoč prostovoljnih delovnih ur. 

Za tekomovanje poberejo štartnino 10 evrov na tekmovalca, teh je med 50 in 60. Klub iz 

letnega programa športa dobi 1.200 evrov, zberejo še okoli 2.000 evrov donacije za obe 

tekmovanji. Sami lahko izračunate, koliko zberejo s to štartnino (za to rabijo davčno blagajno, 

op. a.) in koliko jim ostane za stroške. Pravzaprav nimajo niti za malico za te prostovojce," 

poudarja Jeršin. 

Upokojenska društva ne vidijo rešitve 

Kakšne težave imajo v društvu, je opisala tudi Ana Kolenko iz Društva upokojencev Vrhnika. 

Zaradi davčnih blagajn imajo preglavice na več področjih. Člani so vsi starejši od 60 let in se 

bolj slabo znajdejo z internetom, novimi napravami. Vsi delujemo prostovoljno, zato nihče ni 

pripravljen prevzeti dgovornost za morebitne napake pri izdajanju računov, kazni so 

previsoke. Potem so tu stroški za davčno blaganno, ko imajo izlete, ena sama ni dovolj. Poleg 

tega so že mesečni stroški za internet strošek, ki si ga težko privoščijo. Poleg tega, dodaja 

Kolenkova, težko pridejo do pravih informacij, vse je odvisno od tega, kako se posamezen 

član društva znajde. »Otežujejo nam srečanja, zdi se, kot da bi hoteli upokojenska društva 

uničiti z davčnimi blagajnami," je dejala Kolenkova. 
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