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PROŠNJA ZA DONACIJO 

Z UVELJAVLJANJEM DAVČNE OLAJŠAVE ZA PODJETJA - 0.3% PRIHODKA 

V Ženskem nogometnem klubu Radomlje že od leta 2012 izvajamo športne programe za več kot 200 
mladih nogometašic (brezplačne dekliške nogometne krožke v osnovnih šolah in igralne dneve, 
treninge za mlajše od 9 let in vse do 17 let ter člansko in rekreativno ekipo). S predanim in visoko 
kakovostnim delom 8 trenerk, dveh trenerjev in številnih prostovoljcev dekletom omogočamo, da se 
ukvarjajo s svojim najljubšim športom ter tako na zdrav način razvijajo svoj potencijal in si same 
oblikujejo svojo vlogo v družbi. Obenem smo ponosni, da razvijamo največje število reprezentk v 
kadetskih in mladinskih kategorijah v državi.  

Opravljamo neprofitno dejavnost in vsako leto zbiramo sredstva, ki nam omogočajo delovanje. Ženski 
nogometni klub Radomlje ima dodeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju 
športa, na podlagi katerega pravne osebe (podjetja, s.p.) lahko donirajo 0.3% obdavčenega prihodka 
klubu in tako uveljavljajo davčno olajšavo z znižanjem davčne osnove. Več o tem v 59. členu Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2-NPB14, olajšava za donacije)* 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4687#  

V primeru, da se odločite podpreti mlade nogometašice, nakažite sredstva na bančni račun ŽNK 
Radomlje: TRR SI56 0267 7025 9909 047 (Odprt pri NLB d.d.) in označite namen: DONACIJA. Če želite 
donatorsko pogodbo, pošljite izpolnjen obrazec na info@znk-radomlje.si.  

 ŽELIM NAKAZATI DONACIJO ŽENSKEMU NOGOMETNEMU KLUBU RADOMLJE, nevladna 
organizacija v javnem interesu na področju športa, v višini ___________________€.  

 ŽELIM DONATORSKO POGODBO 
Naziv pravne osebe ______________________________________________________ 

Ime in priimek zakonitega zastopnika  _________________________________________ 

Naslov  ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Davčna številka _____________________________________________________________ 

Kontakt ___________________________________________________________________ 

*59. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2-NPB14, olajšava za donacije) 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4687# 
(1) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za 
humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, 
športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom 
Slovenije in rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države članice 
EU, ki se nahaja izven države članice EU, ki (če) so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih 
dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja 
zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja. 
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