
Po podatkih za leto 2013 se kar 60 % prebivalcev ni odločilo, da bi del 
dohodnine namenilo za splošno koristne namene. Tako je v državni blagajni 
ostalo kar 4,8 milijonov € nerazporejenih sredstev. Zato izkoristite svojo 
pravico in oddajte svojo zahtevo! 

Iskrena hvala! 

RKS-Območno združenje Ljubljana
Tržaška 132
1000 Ljubljana
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Davčna številka: SI 83784691

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek 
do 0,5 %

RKS-OZ LJUBLJANA 0,5 %8 3 7 8 4 6 9 1

V/Na , dne
podpis zavezanca/ke

VAŠ TRENUTEK ZA DOBRODELNOST

Vsak državljan RS lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim 
dobrodelnim organizacijam. Če tega ne stori, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS. 
Naprošamo vas, da svojo dohodnino namenite RKS-Območnemu združenju Ljubljana. 

Na desni strani boste našli obrazec za odstop dohodnine, ki ga prosimo izpolnite in 
podpišite. 

Obrazec odtrgajte, ga prepognite in zalepite z lepilnim trakom ter oddajte v najbližji poštni 
nabiralnik. Poštnine vam ni treba plačati.

RKS-OZ Ljubljana je v preteklem letu iz naslova 0,5 % dohodnine prejelo 9.246,00 € 
sredstev, za kar smo zelo hvaležni vsem, ki so nam do zdaj že posredovali podpisano 
zahtevo za namenitev dela dohodnine  za izvajanje humanitarnih programov. S pomočjo 
teh sredstev smo pomagali 12.000 najbolj ogroženim ljudem z območja delovanja RKS-
OZ Ljubljana in sicer z območja Mestne občine LJUBLJANA in občin DOBROVA – 
POLHOV GRADEC, HORJUL, IG, VELIKE LAŠČE, DOL PRI LJUBLJANI, ŠKOFLJICA, 
VODICE, MEDVODE IN BREZOVICA. 

Obenem vas vabimo, da postanete član RKS-OZ Ljubljana. Včlanite se z izpolnitvijo 
in podpisom obrazca na desni strani spodaj. Če morda zdaj za vas še ni pravi čas za 
odločitev, obrazec enostavno prezrite.

Hvala za vašo pozornost in vašo odločitev! S spoštovanjem in lepimi pozdravi!

Sekretarka: 
Ema Verbnik

Predsednica: 
Nevenka Lekše

IZJAVA ZA VPIS V REGISTER ČLANSTVA RKS-OZ LJUBLJANA

Ime in priimek: Datum rojstva:

Naslov stalnega bivališča:

Telefon: E-mail:

Želim postati (prosim označite): a/ redni član b/ podporni član c/ mladi član

Datum: Vaš podpis:

Po prejemu podpisane izjave vam bomo posredovali člansko izkaznico in položnico za plačilo letne članarine 
v višini 5 €. Izjavljamo, da bomo vaše osebne podatke varovali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih 
podatkov.

Območno združenje 

Ljubljana

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU

(ime in priimek davčnega zavezanca)

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

(poštna številka, ime pošte)

Davčna številka

DAVČNA UPRAVA LJUBLJANA
(pristojni davčni urad, izpostava)


