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Namenitev dela dohodnine 

 

Zdravo!  

Morda ste že naleteli na novico, da lahko vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 1 % 
svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam. Taborniki v letošnjem letu praznujemo 
70-letnico. Sedemdeset let neprekinjenega delovanja danes največje mladinske organizacije 
v Sloveniji, ki temelji na prostovoljstvu. Ta stremi k ustvarjanju boljšega sveta preko 
vzgoje otrok in mladih preko sistema vrednot  ter načina dela v celovitega posameznika. 
Taborništvo je gibanje, ki izhaja iz narave in vrača naravi. A smo kot nevladna organizacija 
nenehno pred izzivom: kako zagotoviti dovolj finančnih virov, da omogočimo nemoteno 
delovanje tako kompleksne organizacije?  

Vsak davčni zavezanec lahko izbere največ deset organizacij in s tem odstotek svoje 
dohodnine nameni za njihovo delovanje. Če ga ne nameniš nobeni organizaciji, gre ta 
odstotek v proračun države. Tako da vas res ne stane nič, nam pa pomeni veliko! 
 
Taborniki delujemo v 70 rodovih, lokalnih taborniških društvih, povezani pa smo v 
nacionalno organizacijo, Zvezo tabornikov Slovenije. Prav vsa naša društva in zveza smo na 
seznamu upravičencev do dela dohodnine, vsi bomo teh sredstev veseli in ob vaši podpori še 
naprej delovali odgovorno, za skupnost in okolje! Vabljeni, da izberete na seznamu naš rod, 
seveda pa lahko dohodnino namenite tudi več različnim društvom, najmanjši delež za 
posameznega upravičenca je 0.1 %. 
 
Kako nam lahko namenite del dohodnine?  
 
Na povezavi:  https://www.taborniki.si/podprite-nas/?rod=46505512 vnesete svoje podatke, 
se podpišete ter s klikom oddate obrazec. Mi pa bomo zatem obrazec natisnili in ga 
posredovali pristojnemu davčnemu uradu, le vaše soglasje potrebujemo. Čisto preprosto in 
hitro, obljubimo!  
 
Kako boste vedeli, komu ste namenili dohodnino?  
 
Potem, ko se obrazec odda, je na vsakem naslednjem Informativnem izračunu dohodnine na 
koncu obrazložitve navedeno, kateremu upravičencu se namenja % dohodnine, naveden je 
tudi znesek donacije.  
Donacija velja do preklica, ni je potrebno obnavljati vsako leto, lahko pa kadar koli 
spremenite upravičence. Ob tem naj velja še vabilo, pomagajte nam širiti glas in delite novico 
med svoje prijatelje.  
 
Hvala, ker podpirate gibanje, ki že 70 let ustvarja boljši svet!  

https://www.taborniki.si/podprite-nas/?rod=46505512

