
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 (%) 

V/Na _____________________, dne_________________ __________________________ 
podpis zavezanca/ke

LEKTORSKO DRUŠTVO SLOVENIJE, 
Tomšičeva 2, 1000 Ljubljana 7  2  5  6  1  9  6  3 0,5



ZAKAJ SPLOH ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7) 
lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po tem 
zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje 
splošnokoristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Upravičenci, ki jim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela 
dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07, 37/10), seznam upravičencev (z 
imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa se vsako leto znova objavi v 
Uradnem listu oziroma na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije. Upravičenci za 
leto 2013 so objavljeni na tej povezavi: 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=113870#!/Sklep-o-objavi-seznama-upravicencev-do-
donacij-za-leto-2013. Med temi je tudi Lektorsko društvo Slovenije.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 
0,5 % dohodnine, posamezne deleže lahko nameni več upravičencem ali le enemu 
upravičencu, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. Za vas smo že izpolnili 
obrazec s podatki za Lektorsko društvo Slovenije, vpišete le še svoje podatke in obrazec 
pošljete svojemu pristojnemu davčnemu uradu ali zahtevo vložite v sistemu eDavki.

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

Višina donacije in njeni učinki za posameznika

Višina vaše tovrstne donacije je odvisna izključno od višine vaše odmerjene dohodnine. Ta 
donacija ne vpliva na višino vračila ali doplačila vaše dohodnine. Torej ne bo vašega 
zadevnega zneska ne znižala ne zvišala.

Z namenitvijo te donacije tudi nimate nikakršnih stroškov in donacije vam ni treba nakazovati 
oziroma kakor koli finančno urejati, vse to uredi Davčna uprava samodejno, na podlagi vaše 
zahteve, oddane pri davčnem uradu ali v sistemu eDavki.

Če se ne odločite za tovrstno donacijo, potem se 0,5 % od vaše odmerjene dohodnine, 
skupaj z vašo preostalo dohodnino, prenese v državni proračun.

Viri: Uradni list, Durs in Saop 




