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2. Potem prepognete tukaj in odprte stranice zalepite z lepilnim trakom.

Odstotek (%)

poštna številka, ime pošte

pristojni finančni urad, izpostava (npr. Ljubljana)

davčna številka

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

RKS - OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA 83784691 1

Hvala za vaše prostovoljne prispevke. RKS - OZ Ljubljana bo vaše osebne podatke hranilo do vašega preklica. Zbrane podatke bomo 
uporabili za obveščanje o naših dejavnostih in kampanjah zbiranja sredstev. Uporabo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete 
prek e-pošte: info@rdecikrizljubljana.si, telefona 01 425 34 19 ali po pošti na RKS - OZ Ljubljana, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana. S 
poslano zahtevo soglašate z uporabo vaših osebnih podatkov.

Rdeči križ Slovenije
Območno združenje Ljubljana
Tržaška cesta 132
SI-1000 Ljubljana

Vabimo vas, da z 1 % vaše dohodnine podprete naš program Pomoč in 
podpora starejšim na območju mesta Ljubljana in primestnih občin, ki ga 
izvajajo naši prostovoljci 37 Krajevnih organizacij Rdečega križa (KORK).

Poštnina 
plačana po 
pogodbi št. 

852/1/S

Hvala za vaše prostovoljne prispevke. RKS - OZ Ljubljana bo vaše osebne podatke hranilo do vašega preklica. Zbrane podatke 
bomo uporabili za obveščanje o naših dejavnostih in kampanjah zbiranja sredstev. Uporabo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli 
prekličete prek e-naslova: XXX,  telefona XXX ali po pošti na RKS - OZ Ljubljana, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana. Z nakazilom 
soglašate z uporabo vaših osebnih podatkov. 

Vabimo vas, da nam namenite 1 % vaše dohodnine za izvedbo našega programa pomoči 
in podpore starejšim na območju mesta Ljubljana in primestnih občin, ki ga izvajajo 
naši prostovoljci 37 Krajevnih organizacij Rdečega križa (KORK). Seveda lahko k temu 
dobrodelnem dejanju povabite tudi ostale družinske člane in prijatelje, z veseljem vam 
posredujemo dodatne obrazce. 

V prilogi vam pošiljamo obrazec izjave za namenitev dohodnine. Kot že veste, je vlada RS v sklopu t.i. PKP7 zakona, 
z dne 30. 12. 2020, (Uradni list RS 203/2020) povečala odstotek, ki ga lahko zavezanci za dohodnino namenimo 
nevladnim organizacijam, obenem pa podaljšala rok za zbiranje izjav za namenitev dohodnine do 31. 5. 2021. 

Obrazec izpolnite z vašimi podatki in davčno številko, ga podpišite in pošljite do 31. 5. 2021 na naslov, naveden na 
kuverti. Poštnina je že plačana. 


