
Stopimo skupaj - namenimo del dohodnine PLANINSTVU 

 

Planinke in planinci, ljubitelji gora, izkoristimo možnost in namenimo del dohodnine 

NAŠIM GORAM! NE DA BI NAS TO KAJ STALO. Vaša odločitev, ki velja za davčno 

tajnost, je povsem samostojna in za vas ne predstavlja nobene finančne obremenitve. Za 

leto 2014 lahko svojo odločitev izkoristite najkasneje do 31. 12. 2014 

 

Ravno zaradi odprtosti planinske organizacije do vseh ljubiteljev gora imajo planinska zveza 

in veliko planinskih društev status organizacije, ki deluje v javnem interesu, zato so 

posledično upravičenci do sredstev z naslova dohodnine. Zavezanci za dohodnino lahko 

namreč 0,5 odstotka odmerjene dohodnine namesto v proračun namenite eni ali več 

organizacijam.  

Vi ste zagotovo med prvimi, ki se zavedate in tudi sami občutite pozitivno naravnanost in 

družbeno koristnost planinstva, zato vas vabimo, da del dohodnine namenite Planinskemu 

društvu Mežica. PD Mežica bo tako prejeta sredstva namenila izključno za delovanje 

društva in urejevanje planinskih poti. 
 

Stopimo v dolini skupaj tisti, ki se srečujemo na planinskih poteh in ki se zavedamo 

koristnosti dejavnosti planinske organizacije! Namenimo ji del sredstev, ki bi sicer pripadel 

državnemu proračunu. Davčni upravi  (DURS) sporočimo svojo odločitev do 31. decembra 

letos, lahko tudi s pomočjo predizpolnjenega obrazca na spletni strani PZS 

 

Vaša odločitev, ki velja za davčno tajnost, je povsem samostojna in za vas ne predstavlja 

nobene finančne obremenitve. Z njo le del sredstev, ki bi sicer pripadel državnemu 

proračunu, usmerite v dejavnost, s katero se ukvarjate tudi sami. Vendar: če jo želite uveljaviti 

že v tem letu, morate to Davčni upravi RS sporočiti najkasneje do 31. decembra 2014 na 

enega od naslednjih načinov: 

 če imate digitalni certifikat, lahko svojo odločitev sporočite prek spletne strani 

eDavki,  

 pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem organu, 

 z izpolnitvijo predizpolnjenega obrazca, ki ga posredujete na naslov vašega davčnega 

urada. 

 ali pa se oglasite v društveni pisarni in to uredimo mi 

Hvala vsem, ki se boste odzvali temu vabilu in hvala vam, ki ste morda to možnost na 

predlagani način izkoriščali že do zdaj in del dohodnine namenili slovenskemu 

planinstvu. 

 

 

 

 

Planinsko društvo Mežica 

Predsednik  

Rudi Burjak 

http://edavki.durs.si/
http://edavki.durs.si/
http://www.pzs.si/dohodnina.php#obrazec

