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Vrhnika, 06.12.2011 

PROŠNJA ZA NAMENITEV DOHODNINSKE DONACIJE ZA 

MODELARSKI KLUB VRHNIKA 

Spoštovani člani in prijatelji Modelarskega kluba Vrhnika! 

 

V Zakonu o dohodnini ZDoh-2, ki se je začel uporabljati s 1.1.2007, objavljen pa je bil v 

Uradnem listu RS št. 117, dne 16. 11. 2006, je v 142. členu opredeljena namenitev dela 

dohodnine za donacije. To je instrument, po katerem zavezanci lahko namenite del 

odmerjene dohodnine (do 0,5 %) za financiranje splošno koristnih namenov, za financiranje 

političnih strank in reprezentativnih sindikatov. 

Vlada Republike Slovenije je tako 22. marca 2007, na podlagi zgoraj omenjenega člena 

Zakona o dohodnini, sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije. Davčni 

zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% 

dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine. Ta Uredba vam kot 

dohodninskim zavezancem omogoča, da do 0,5% proračunskih sredstev, ki bi se sicer stekle 

v državni proračun, neposredno namenite za delovanje organizacij, ki opravljajo 

dejavnosti, ki so v javnem interesu.  

Med upravičenci za donacije smo od 1.10.2009 na seznamu tudi mi, Modelarski klub 

Vrhnika.  

Na vas se obračamo s prošnjo, da ta del dohodnine, za katerega vam je s strani države 

omogočeno razpolaganje za namen donacij, namenite našemu klubu. Naj še enkrat 

poudarimo, da gre za del tistih sredstev, ki jih v vsakem primeru plačate kot dohodninski 

zavezanec, bodisi med letom (od bruto osebnega dohodka) ali po napovedi za odmero 

dohodnine. Z izjavo o namenitvi dela dohodnine za donacije, torej obvežete državo, da 

jih bo nakazala uporabniku, ki ga boste izbrali vi. 

Zahtevo za namenitev donacije lahko podate na spodnjem obrazcu »Napoved za odmero 

dohodnine za leto 2010«, to zahtevo pa lahko potem do konca leta še spremenite ali 

prekličete. V kolikor se boste odločili, da nam pomagate na ta način, vas prosimo, da v 

omenjenem obrazcu poiščete na sliki spodaj prikazano rubriko in v ustrezno polje vpišete 

davčno številko našega kluba 42688337 in pripadajoč odstotek. 

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni 

strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. 

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za 

katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo 

zahtevo ali preklic zahteve. 

Zahvaljujemo se vam in vas lepo pozdravljamo. 

Modelarski klub Vrhnika 

Predsednik Marko FRANK 



 

 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: 

 

__________________________ 
(ime in priimek davčnega zavezanca) 

 

__________________________ 
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) 

 

__________________________ 
(poštna številka, ime pošte) 
 

           Davčna številka 

 

        
 

__________________________ 
(pristojni davčni urad, izpostava) 
 

 

 
 

 

ZAHTEVA 

za namenitev dela dohodnine za donacije 

 

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%) 

MODELARSKI KLUB VRHNIKA 4 2 6 8 8 3 3 7  

          

          

          

          
 

 

 

 

 

 

 

 

V/Na _____________________, dne_________________ _____________________________ 
podpis zavezanca/ke 

 

 


