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                        Spoštovane članice, člani, prijatelji in simpatizerji! 

 

V upravnem odboru PVD Sever - Gorenjska med izvajanjem tekočih in bodočih programskih nalog posebno 
pozornost namenjamo tudi pridobivanju finančnih sredstev v skladu z določbami statuta društva. Pri tem se v 
okviru objektivnih možnosti trudimo tudi ohranjati ali celo izboljšati enak nivo, predvsem na področju 
materialnih pogojev za delovanje društva (prostor, donacije, sponzorji idr.).  

Glede na zaostrene družbene razmere se nam kot ena od dobrodošlih možnosti za izboljšanje na tem področju 
pojavlja namenitev dela dohodnine v obliki donacije PVD Sever – Gorenjska, ki si je pred dvema letoma 
pridobilo uraden status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov.     

V skladu s 1. odstavkom, 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 9/12 – odl. US, 
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 
63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) lahko davčni zavezanec, oziroma rezident R. Slovenije zahteva, da se do 
0,5 % dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni tudi 
za financiranje splošno koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za 
splošno koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni, in 
drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni 
za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na 
podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova 
dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.  

V skladu s 1. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije 
(Uradni list RS, št. 106/2020 z dne 30. 7. 2020), lahko torej davčni zavezanec posameznemu upravičencu 
nameni do 0,5 % dohodnine. Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi PVD Sever - 
Gorenjska, zato vabimo vse člane PVD Sever - Gorenjska, prijatelje in simpatizerje, da namenite del dohodnine 
PVD Sever - Gorenjska,  Cesta Ste Marie aux Mines 19, 4290 Tržič, davčna številka 42702089.  

PVD Sever - Gorenjska bo prejelo vašo donacijo za 2020, če posredujete ali pošljete izpolnjen obrazec na 
FURS, najkasneje do 31. 12. 2020. To lahko storite kadarkoli preko sistema e-Davki na spletni strani  
https://edavki.durs.si ali pisno z obrazcem v prilogi tega dopisa ali pa ustno na zapisnik pri finančnem organu.  

Če torej namenite 0,5 % dohodnine PVD Sever - Gorenjska, boste del sredstev namesto v državni proračun 
namenili za delovanje našega društva, vaša dohodnina pa bo ostala nespremenjena. Sredstva bomo smotrno 
porabili za izvajanje programskih dejavnosti društva, kot so: ohranjanje vrednot osamosvojitve in domoljubja, 
humanitarna dejavnost, zgodovinopisje, spominske slovesnosti, športne aktivnosti, družabnost in prijateljstvo.  

Hvala za vašo pomoč in lep veteranski pozdrav!                                                                                       
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PRILOGE: obrazec za namenitev dela dohodnine 2020;  

 
 
POSLANO:                                                    M. P.                                      Ivan HOČEVAR, l.r.   
1 x članom po e-pošti,                                                                                           PREDSEDNIK        
1 x objava na spletni strani društva.                                                                     

                                                                  


