
 

 

 

ODSTOPIM 0,5% DOHODNINE IN PRIDOBIM    

 

 

Svojo dohodnino lahko namenite tudi Kolesarskemu društvu LPP, v katerem že tretje leto 

uspešno delujemo. Organiziramo kolesarske izlete, ki so primerni za vse skupine kolesarjev, 

uspešno vodimo kolesarske akcije »Razgibajmo Ljubljano« in druge akcije. Z različnimi 

aktivnostmi za kolesarje in pohodnike prebujamo vašo željo po športu in zdravem gibanju v 

naravi, ki bo vaše stalno gonilo za sodelovanje v našem društvu. 
 

Odstopite 0,5 % dohodnine in si pridobite dodatne popuste in ugodnosti.  

Pomagaj  in kolesari ceneje. 

Spoštovani člani/ce in prijatelji društva KD LPP, gotovo veste, da lahko vsak državljan RS do 

0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo društvom, ki delujejo v javnem interesu in s tem 

podkrepite aktivnosti, ki jih izvajamo v korist vseh športno aktivnih ljudi, tako odraslih kot 

otrok. 
 

To vas nič ne stane, saj v primeru, da se za donacijo dohodnine ne odločite, ta ostane v 

proračunu RS.  

 

Prosimo, dopolnite ga s svojimi podatki, podpišite in še danes pošljite na naš naslov: 

Kolesarsko društvo LPP, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana. 

 

 

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE 
 

 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU                                                                                                                                                                                                                                        

__________________________________________________                                               www.facebook.com/kdLPP 

(ime in priimek davčnega zavezanca) 

 

__________________________________________________ 

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)  

 

__________________________________________________ 

(poštna številka, ime pošte)  

 

     Davčna številka  
 

        

                                                                                          www.facebook.com/kdLPP 
                                                                                                                                                   

_______________________ 
(pristojni davčni urad, izpostava)  

 

 

Ime oziroma naziv upravičenca  Davčna številka upravičenca  Odstotek (%)  

KOLESARSKO DRUŠTVO LPP 1 4 8 8 6 7 4 0 0,5 
 

 

V/Na: ________________________,   dne _________________    podpis zavezanca/ke  _____________________________                                                                                                                                                   

 



 

 

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, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, 

nameni za financiranje splošno-koristnih namenov, kot so npr. društva.  

Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi Kolesarsko društvo LPP. 

Društvu je mogoče nameniti do 0,5% dohodnine. Izpolnjeno zahtevo se pošlje na pristojni 

davčni urad, lahko pa jo oddate v pisarni društva ali pošljete na: Kolesarsko društvo LPP, 

Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana. Društvo bo zahtevo nato poslalo na pristojni davčni 

urad. Ta obrazec je na voljo tudi na naši spletni strani na naslovu http://www.lpp.si/ljubljanski-

potniski-promet/o-druzbi/kolesarsko-drustvo-lpp. 

 

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev dela dohodnine tudi preko sistema e-Davki 

na spletni strani edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. 

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. 

 

Tisti, ki se odloči za takšen način doniranja, ne bo v ničemer finančno prikrajšan. Donacija 

namreč ne vpliva na višino vračila ali doplačila dohodnine zavezanca. 

 

Hvala za vaše zaupanje in podporo. 

 

Vaše kolesarsko društvo LPP – skupaj smo močnejši 

 

 

 

http://www.lpp.si/ljubljanski-potniski-promet/o-druzbi/kolesarsko-drustvo-lpp
http://www.lpp.si/ljubljanski-potniski-promet/o-druzbi/kolesarsko-drustvo-lpp
http://edavki.durs.si/

