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Spoštovani! 

 

Društvo za preventivno delo je neprofitno, prostovoljsko, strokovno združenje, ki združuje 

strokovnjake in laike z namenom izpopolnjevanja in delovanja na področju primarne preventive 

v okviru socialnega in zdravstvenega varstva ter vzgoje in izobraževanja. Razvijamo in 

izvajamo preventivne aktivnosti na psihosocialnem področju (prevencija odvisnosti od 

psihoaktivnih substanc, prevencija nasilja, prevencija spolno prenosljivih bolezni in virusa HIV 

itd.). Na več kot 50-ih osnovnih šolah po Sloveniji izvajamo preventivni program 

»Mladinske delavnice«, ki je namenjen najstniški populaciji od 13.-15. leta starosti. Program 

ima od leta 2015 tudi status javnega socialnovarstvenega programa, šolam ga priporoča tudi 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Več o našem delovanju in rezultatih našega dela 

najdete na naši spletni strani: http://www.drustvo-dpd.si/mladinske-delavnice/evalvacija-

programa/.  

 

Kot veste, lahko v skladu s 142. členom o Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 in 60. členom Zakonom 

o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi  posledic drugega vala epidemija COVID-19, 

zavezanec za plačilo dohodnine nameni do 1% svoje že odmerjene dohodnine za splošno 

koristne namene, med drugim tudi za delovanje nevladnih organizacij. To nikakor ne vpliva 

na odmero višine dohodnine, ki jo boste plačali, le sami lahko odločate za kakšne namene 

bo porabljen del vaše že odmerjene dohodnine. Ker je naše društvo pridobilo status nevladne 

organizacije, ki deluje v javnem interesu (št. odločbe 0140-88/2018/255 in št. odločbe 0140-

88/2018/331; vidni na naši spletni strani: http://www.drustvo-dpd.si/mladinske-

delavnice/reference-in-strokovna-mnenja/), je upravičeno do pridobivanja sredstev iz tega 

naslova (na seznamu Ministrstva za finance smo zapisani v okviru področja »šolstvo«). Da bi 

naše društvo lahko prejemalo sredstva iz tega naslova, je potrebno, da posamični zavezanec 

svojo odločitev sporoči Davčni upravi do 31.12.2022 z izpolnitvijo ustreznega obrazca, ki je 

objavljen na spletni strani Davčnega urada (povezava do strani: 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=

namenitev_dela_dohodnine_fo) in ga lahko zavezanec izpolni prek spletne strani (če ima 

ustrezno digitalno potrdilo) ali ga ustrezno izpolnjenega pošlje po pošti.  

Prosimo vas, da v primeru, če ste davčni zavezanec, del svoje dohodnine za leto 2022 

namenite za delovanje našega društva in izvajanje preventivnih aktivnosti, vključno s 

programom »Mladinske delavnice«. V primeru, da to želite storiti v priloženi obrazec vpišite 

svoje podatke in odstotek, ki ga želite nameniti ter ga najpozneje do 31.12.2022 posredujte na 

naslov pristojnega finančnega urada ali pa ga izpolnite prek portala eDavki, če imate elektronski 

podpis.  

 

V naprej se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!         

                                                                                                Društvo za preventivno delo 

                    predsednik društva 

         Zoran Maksimović, univ. dipl. psih., l. r.  
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PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: 
 

 
(ime in priimek davčnega zavezanca) 

 

 

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

 
(poštna številka, ime pošte) 

 

 
Davčna številka 

 

 
 
 
 

(pristojni davčni urad, izpostava) 

 
 
 
 
 
 

        ZAHTEVA 

za namenitev dela dohodnine za donacije 
 
 
 
 

 
 

Ime oziroma naziv upravičenca 
 
Davčna številka upravičenca 

 
Odstotek (%) 

DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO DELO 
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V/Na _________________________, dne _______________        ___________________________ 

podpis zavezanca/ke 
 
 

 


