
 
POVPRAŠEVANJE 

Obračunavanje kilometrine županu 
 
 
VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 
 
»Zanima nas, kako ostale občine obračunavajo kilometrino županom, ki svojo funkcijo 
opravljajo NEPOKLICNO.  
 
Na primer: župan se udeleži slovesne podelitve v sosednji občini ali otvoritev za kraj ali 
regijo pomembnega objekta, gre na svet zavoda ali svet regije, se udeleži sej svetov in 
odborov svoje občine… 
 
Ali v teh primerih obračunajo kilometrino?  
V kakšni višini obračunavajo kilometrino? 
Ali jo obračunajo skupaj z mesečnim nadomestilom, ki ga župan prejme in torej ustrezno 
obdavčijo?« 
 
ODGOVORI OBČIN: 
 
LJUBNO 
 
Posredujemo odgovor na vaše vprašanje v zvezi s kilometrino: 
Naš župan svojo funkcijo opravlja profesionalno. Imamo pa podžupanjo, ki svojo funkcijo 
opravlja neprofesionalno. Njej obračunavamo in izplačujemo kilometrino in sicer z rednim 
mesečnim izplačilom. Pripada ji kilometrina za vse prireditve, ki se jih udeleži. Kilometrina 
se ustrezno obdavči, ker podžupanja ni naša zaposlena. 
 
PIRAN 
 
V zvezi z vašim povpraševanjem vas obveščamo, da župan Občine Piran svojo funkcijo 
opravlja poklicno in nimamo izkušenj z obračunavanjem kilometrine nepoklicnega 
funkcionarja. 
Običajno pa so te pravice predmet občinskega pravilnika ali odloka s katerim se definirajo 
plačila za opravljanje funkcije županov, podžupanov, sejnine članov občinskega sveta in 
nagrade članov Nadzornega odbora, kot tudi sejnine članov drugih delovnih teles 
občinskega sveta, ter nagrade članov volilne komisije. 
  
Četudi trenutno nimamo potrebe po obračunu kilometrine županu, saj svojo funkcijo 
opravlja poklicno, pa poznamo sistem izplačevanja kilometrine, saj imamo dva nepoklicna 



 

funkcionarja – podžupana, ki mesečno prejemata plačilo za opravljanje funkcije in menimo, 
da je pravilni način obračunavanja ta, ki ga navajate. 
  
Ali v teh primerih obračunavate kilometrino? da 
V kakšni višini obračunavate kilometrino? 18 % od vrednosti bencina 
Ali jo obračunavate skupaj z mesečnim nadomestilom, ki ga župan prejme in torej ustrezno 
obdavčite? Da 
 
RUŠE 
 
Županu, ki funkcijo župana  opravlja neprofesionalno  za udeležbo na raznih slovesnostih in 
sejah obračunamo kilometrino  v skladu z ZUJF-om, ki velja za javno upravo. Znesek pa 
izplačamo skupaj z nadomestilom in je ustrezno obdavčen. 
 
ZAVRČ 
 
Župan v občini Zavrč za nepoklicno opravljanje funkcije na svojo željo ne prejema nobene 
nagrade prav tako tudi ne kilometrine. 
  
V primeru, da npr. podžupana pošlje na določeno prireditev, podžupanu obračunamo 
kilometrino v višini 18 % cene bencina (95 okt.). Kilometrino obdavčimo in odvedemo 
dohodnino. Kilometrino prejme še zraven mesečne nagrade, ki ga pripada po zakonu. 
Kilometrino obračunamo na podlagi potnega naloga. 
 

 
 

S spoštovanjem, 
Jasmina Vidmar, 

Generalna sekretarka  
 
 

 


