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PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ime in priimek davčne/ga zavezanca/ke) 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(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 oz. naziv upravičenca Davčna številka 
upravičenca 

Odstotek 
(%) 

Univerzitetni karate klub, 
Ljubljana 8 9 5 9 3 5 8 8 0,5 % 

          

 
 
 
Kraj:     
 
Datum:    
 
       
         --------------------------------------------------------------------------------- 

         podpis zavezanca/zavezanke 
 

univerzitetni karate klub    ljubljana  

Univerzitetni karate klub, sedež: Bernekerjeva 18, 1000 Ljubljana, poštni naslov: Smoletova 6, 1230 Domžale 
matična št: 5506468; DŠ: 89593588 (nismo zavezanci za DDV); TRR: 03134-1000191818 

zastopnik: Dr. Rudolf Jakhel, GSM: 041-362370; fax: 0820-50508; e-mail: ukk@dergan.net; internet: www.mska.net 
 

 
Našim članicam in članom (aktivnim in pasivnim) ter 

vsem prijateljem in podpornikom našega kluba 
 

DONIRAJMO SVOJEMU DRUŠTVU 
 Kot društvo, ki deluje v javnem interesu, imamo stalni status upravičencev do 
donacij v višini 0,5% dohodnine. Vse članice in člane UKK, tako redno aktivne kot tiste, ki 
že nekaj časa niste prišli na trening, a še vedno »dihate« z nami, pozivamo, da namenite 
polodstotni del dohodnine svojemu društvu UKK.  
 

POZOR! To ni noben dodatni strošek! 
V bistvu nam država dodeli delček  z Vaše strani že poravnane dohodnine. 

 
IZPOLNIMO OBRAZEC »ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine…« 
 Z naše internetne strani sneti obrazec »ZAHTEVA…« iztisnemo skupaj s tole razlago 
in list (2 x A5 format) razpolovimo, tako da ostane samo obrazec Zahteva (1 x A5 format), ki 
ga izpolnimo s vsemi podatki in podpišemo. Podpisani obrazec oddamo na treningu svojemu 
tutorju oz. pošljemo na poštni naslov kluba (Smoletova 6, 1230 Domžale). Zbrane obrazce 
bo klub dostavil DURS-u v paketu.   
 
SODELUJMO VSI, VKLJUČNO S SORODNIKI IN PRIJATELJI, … 
 Prav je, da se odzovemo vsi, ki nam DURS obračuna dohodnino. Potrudimo pa se  
pridobiti izpolnjene obrazce tudi od sorodnikov in prijateljev, saj s tem podpiramo sami sebe 
in prispevamo k ohranitvi obstoječe višine članarine (ki je že ves čas najnižja v mestu!!).   
 

POZOR! Dobrodošle so tudi ZAHTEVE tistih, ki ev. (zaenkrat še) ne 
presegate praga za plačevanje dohodnine DURS-u, saj se bo to skladno z 

rastjo osebnega dohodka v bodočnosti zagotovo spremenilo. 
 
Izpolnjeno »ZAHTEVO …« oddamo na prvem treningu ali pošljemo na 
klubski poštni naslov: Smoletova 6, 1230 Domžale (glej tudi spodaj). 

  
Ljubljana, 12.11. 2012   

 
  Dr. Rudolf Jakhel  
  Predsednik društva    

PS: Dobrodošla je vsaka donacija, tudi če kdo pošlje 
obrazec direktno na DURS, ali izpolni zadevno zahtevo na internetni strani DURS-a.  
V tem primeru prosimo za obvestilo o neposredno vlozeni zahtevi za donacijo nasemu klubu. 
  

IZVLEČEK iz NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE 
ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE  

V skladu s 142.členom Zakona o dohodnini ZDoh-2 (Uradni list RD, t. 117/06, 10/08, 
78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmer-
jene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za 
financiranje splošno-koristnih namenov … Za splošno-koristne namene se štejejo 
humanitarni nameni … , nameni varstva pred naravnimi nesrečami, invalidski, 
dobrodelni, eokološki, kulturni,  š p o r t n i ,  religiozni in drugi nameni, ki se 
opravljajo … kot nepridobitne dejavnosti … v javnem interesu… 
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