
 

 

 

 

 

 

 

Namenite del dohodnine Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo  

 

 

Že veste kateri nevladni organizaciji boste namenili del dohodnine?  Obstaja možnost, da namesto v 

državni proračun, del dohodnine prispevate v humanitarne namene. Vaša pomoč bi nam veliko 

pomenila. Pomoč vas nič ne stane, društvo pa bi z vašo pomočjo veliko lažje opravljalo svoje 

humanitarno delo. Raba tobaka je v Republiki Sloveniji eden ključnih javnozdravstvenih problemov, 

posledice rabe tobaka  pa preprečljive.  Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo 

je v več kot 10-letnem delovanju zagotovo veliko prispevala k znižanju umrljivosti zaradi rabe 

tobaka ter pripomogla k boljšemu osveščanju ljudi za zdrav življenjski slog. Še naprej se bomo 

trudili, da bo naše delo dosegljivo vsakomur.  

 

Kakšen je postopek? 

Zavezanci za dohodnino, ki se še niste odločili kateri nevladni organizaciji boste namenili del od 

odmere dohodnine, morate izpolniti poseben obrazec in ga poslati na davčni urad do konca decembra 

za tekoče leto. Odločite se lahko za donacijo eni ali največ petim nevladnim organizacijam, ki ji/jim 

boste namenili skupno 0,5% dohodnine. V obrazcu, ki ga lahko oddate tudi preko eDavkov, določite 

koliko boste namenili posamezni organizaciji – skupno največ 0,5 %.  

Vsi, ki ste upravičenca do donacij že določili v preteklih letih, pa ga želite sedaj spremeniti, lahko to 

storite. Tudi, če ste letos to že storili, pa ste si premislili, lahko pošljete nov obrazec. Obveljal bo 

obrazec, ki je bil nazadnje poslan. 

 

Če želite del odmere dohodnine nameniti Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno 

kontrolo, lahko izpolnjen spodnji obrazec pošljete na naslov društva:  

 

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Partizanska cesta 12, 2000 

Maribor 

 

 

HVALA, ker ste namenili del dohodnine Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno 

kontrolo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO  
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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 (%)  

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, 

OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO - SZOTK 

 
4 9 8 8 3 7 4 7 ________ 

 

 

 

V/Na _____________________, dne_________________                         __________________________   

                                                                                                                               podpis zavezanca/ke  

 

 

 

 

PRIPOROČILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE  

 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine, 

odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-

koristnih namenov, kot so npr. društvo, zveza društev...  

Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi Slovenska zveza za javno zdravje, 

okolje in tobačno kontrolo - SZOTK. Združenju je mogoče nameniti do 0,5% dohodnine (od 0,1% do 

0,5%). Izpolnjeno zahtevo se pošlje na pristojni davčni urad, lahko pa jo oddate  v pisarni SZOTK ali pošljete 

na: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor. 

Združenje bo zahtevo nato poslalo na pristojni davčni urad. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev 

dela dohodnine tudi preko sistema eDavki na spletni strani 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 prejme novo zahtevo ali preklic zahteve. 

http://edavki.durs.si/

