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generalna 
pokroviteljica 

 

 

ČLANI ATLETSKEGA KLUBA KRKA NOVO MESTO,  Novo mesto, december  2017 

SORODNIKI, ZNANCI IN SIMPATIZERJI,  

PRIJATELJI ŠPORTA  

  

 

PRIPOROČILO ZA NAMENITEV 0,5 % DOHODNINE ZA DONACIJE 

  

Spoštovani! 

V letu 2007 je stopila v veljavo uredba izdana na osnovi Zakona o dohodnini, po kateri imajo vsi davčni zavezanci, ki 

plačujejo dohodnino,  možnost, da pol odstotka (0,5%) svoje dohodnine namenijo eni izmed družbeno koristnih organizacij. 

Med njimi je tudi Atletski klub Krka Novo mesto, ki na osnovi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport spada 

med društva, ki delujejo v javnem interesu na področju športa.  

Država od zavezancev za dohodnino želi izvedeti, komu želijo nameniti svoj prispevek. Prilagamo (priloženo ali na drugi 

strani tega dopisa) zahtevo, s katero lahko Finančni urad obvestite, da želite nameniti 0,5% dohodnine Atletskemu 

klubu Krka Novo mesto. Ob tem naj še posebej poudarimo, da zaradi tega ne boste plačali več dohodnine, niti ne boste 

imeli nobenih dodatnih obveznosti ali stroškov, saj gre za prispevek, ki ga država od zbrane dohodnine 

namenja organizacijam, ki delujejo v javnem interesu. 

Izkoristite možnost, ki jo imate in namenite pol odstotka svoje dohodnine društvu, ki deluje v javnem interesu in se ukvarja z 

nepridobitno dejavnostjo (vsi v društvu delujemo volontersko) na področju športa ter vzgoje mladih, mi pa se zavezujemo, da 

bomo sredstva, ki nam jih bomo na ta način pridobili, porabili za nudenje čim boljših pogojev za delo svojim članom. 

V primeru, da ste nam pripravljeni na ta način pomagati vas prosimo, da zahtevo v celoti izpolnite (vpišete ime in 

priimek, točen naslov in davčno številko) dodajte kraj in datum, jo podpišete, ter nam jo vrnete (po pošti ali tajniku 

kluba ali pod vrata pisarne v stavbi na stadionu), mi pa jo bomo dostavili na Finančni urad. Lahko pa jo tudi osebno 

dostavite ali pošljete na pristojni Finančni urad (za območje upravnih enot Novo mesto, Črnomelj, Metlika in Trebnje: 

Finančni urad Novo mesto, Kandijska cesta 21, 8000 Novo mesto) ali oddate preko sistema e-davkov.  

Svojo odločitev lahko kadarkoli spremenite ali prekličete z novo zahtevo (sicer pa zahteva velja do preklica in ni potrebno 

vsako leto oddajati nove) ali preko sistema e-davkov, če ga uporabljate.  

Prosimo vas, da to sporočilo posredujete vsem, za katere menite, da bi lahko upoštevali naše priporočilo, v primeru morebitnih 

vprašanj pa nas kontaktirajte. 

Da bo izjava veljala že za obračunano dohodnino za tekoče leto, jo mora Finančni urad prejeti najkasneje do konca 

leta. 

  

Podatki o našem društvu:  naziv: Atletski klub Krka Novo mesto, davčna številka: 26550083 

 

Zahvaljujemo se za že prejete donacije in priporočamo za v naprej, ter vas lepo pozdravljamo. 

  

Atletski klub Krka Novo mesto 

 predsednik Mario Mohorović 

 


