
Spoštovani krajani Polenšaka!  

Nov zakon o dohodnini omogoča, da lahko zavezanci za plačilo dohodnine namenijo 
največ 0,5% svoje dohodnine splošno koristnim organizacijam. Ker smo med temi 
tudi gasilci Polenšaka, vas prosimo, da to naredite. Sredstva bodo nakazana na 
račun našega društva in jih bomo pametno porabili (nakup opreme in vzdrževanje 
vozil). Ker ste ta sredstva državi že namenili, bodo ta sredstva vzeta državi in ne 
VAM.  

TA SREDSTVA BO TOREJ DRŽAVA VZELA IZ SVOJEGA RAČUNA IN 
NAKAZALA NAM.  

Ampak le v primeru, da boste vi za to. V nasprotnem primeru ta denar ostane 
DRŽAVI!!! Zato vas prosimo, ne pustite teh sredstev državi, vrnite jih v naš 

kraj.  

V primeru, da se boste odločili in del državnega denarja vrnete v naš kraj in v naše 
prostovoljno gasilsko društvo, bomo gasilci Polenšaka izredno hvaležni.   

 
 
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, po tem zakonu odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno 
davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje 
političnih strank in reprezentativnih sindikatov. 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.  

Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POLENŠAK, POLENCI 42, 2257 
POLENŠAK. Mogoče mu je nameniti do 0,5 % dohodnine. Izpolnjeno zahtevo je 
treba poslati na pristojni davčni urad, lahko pa tudi na naslov društva, v kolikor ne 
veste, kateri davčni urad je pristojen za vas. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za 
namenitev dela dohodnine tudi prek sistema eDavki na spletni strani 
http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.  

Če nam namenite del dohodnine, s tem niste prikrajšani, saj bi sicer šel ta del vaše 
dohodnine v državni proračun. 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. V prilogi je 
obrazec z našimi podatki, Vas pa prosimo, da dopolnite obrazec s  svojimi in višino 
sredstev (ne sme biti več kot 0.5%). Hvala lepa, gasilci Polenšaka. 


