
KAKO PRIDOBITI SREDSTVA IZ DELA DOHODNINE, KI SE LAHKO NAMENI ZA 

DONACIJE 

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini (v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) lahko rezident 

zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo 

v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje 

političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Skladno z drugim odstavkom istega člena se za 

splošne koristne namene po tem členu 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. Za rezidente iz prejšnjega stavka 

se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega 

prava. V skladu s tretjim odstavkom 142. člena ZDoh-2 vlada določi podrobnejši način izvajanja 

prvega odstavka tega člena in objavlja seznam upravičencev do donacij po tem členu. 

Podzakonski akt iz prejšnjega stavka je Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (v 

nadaljnjem besedilu: Uredba). 

Skladno s prvim odstavkom 2. člena Uredbe so upravičenci za leto, za katero se odmerja 

dohodnina, upravičenci, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz prvega in 

drugega odstavka 142. člena ZDoh-2. (tj. upravičenci za leto 2014 so tisti subjekti, ki so pogoje za 

upravičence – npr. da so imeli status društva v javnem interesu – izpolnjevali na dan 31. decembra 

2013) 

Seznam upravičencev za leto 2013 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/2013, zato uvrstitev 

nanj več ni mogoča. 

Pravnim osebam, ki bodo 31. decembra 2013 izpolnjevali pogoje za upravičence do donacij iz 

142. člena ZDoh-2, za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2014 ni potrebno 

narediti ničesar, saj bodo podatke o vseh subjektih, ki bodo izpolnjevali pogoje za upravičence, ob 

pripravi seznama avtomatično zagotovila pristojna ministrstva oziroma vladna služba.  

Povzeto po spletnem viru: http://www.dobrodelen.si/sl/index/article?path=/za-nevladne 

Društva, ki bi si želela izpolniti pogoje za upravičence do donacij (npr. pridobiti status društva v 

javnem interesu) lahko stopite v kontakt z nami in skupaj bomo našli pot do cilja. 

Za pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju športa, lahko vse potrebne 

informacije najdete tudi na naslovu: 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/status_drustva_ki_deluje_v_javn

em_interesu_na_podrocju_sporta/ 

Za vse informacije in kontakt, smo vam na voljo vsak delavnik od 07.00 – 15.00 na tel. št.: 

051-443-410 in e-mail naslovu: info@mc-litija.si. 

 


