
Brezplačno podarite del 
svoje dohodnine za
delovanje naše Cerkve

Dragi verniki,

začenjamo najlepši spomladanski mesec, ki je 
zaznamovan s šmarnično pobožnostjo in je na pose-
ben način posvečen naši nebeški materi Mariji. Mesec 
maj poimenujemo z različnimi imeni, vsa pa so tako ali 
drugače povezana z brstenjem in cvetjem, kar bi vse 
lahko povzeli v eno samo besedo: novo veselje do 
življenja.

Čas prebujanja in novo veselje do življenja sta tudi 
priložnost, da podpremo nove projekte naše krajevne 
Cerkve. Zato vas lepo vabim, da  do 31. maja 2021 
brezplačno namenite 1 % svoje dohodnine v podporo 
Katoliški cerkvi v Sloveniji.

Z namenitvijo dela dohodnine, ki bi sicer ostala neraz-
porejena, boste svoj dar namenili za delovanje naše 
Cerkve, duhovnikov, župnij, vrtcev in šol ter dobrodel-
nih ustanov.

Z vašim brezplačnim darom boste podprli tudi svojo 
domačo župnijo in okrepili versko življenje v njej. 
Omogočili boste versko vzgojo otrok in mladih, njihovo 
pripravo na zakramente, oznanjevanje vere v vstalega 
Jezusa Kristusa in ohranjanje sakralne kulturne 
dediščine v vašem kraju. 

Vsem, ki se boste odločili nameniti 1 % svoje dohod-
nine v podporo Katoliški cerkvi v Sloveniji, se lepo 
zahvaljujem in na vas kličem Božji blagoslov.
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Predsednik Slovenske
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Daruj. Brezplačno.
Podpri našo Cerkev.



PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU

Pišite berljivo

(ime in priimek davčnega zavezanca)

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

(poštna številka, ime pošte)

(davčna številka)

(pristojni finančni urad)

ZAHTEVA

za namenitev dela dohodnine za donacije

  Ime oz. naziv upravičenca        Davčna št. upravičenca        Odstotek (%) 

  Katoliška cerkev                                       41242963                               1

V/Na                                 , dne
                                                             (podpis zavezanca/ke)

V obrazec vnesite svoje podatke, ga podpišite in pošljite na: Finančni urad 
Ljubljana, Davčna ulica 1, p. p. 107, 1001 Ljubljana.

Namenitev dela dohodnine Katoliški cerkvi v Sloveniji lahko oddate tudi 
elektronsko na portalu: https://edavki.durs.si. 

S svojo donacijo podprite delovanje Katoliške 
cerkve na naslednjih področjih:

  • širjenje in utrjevanje vere v Jezusa Kristusa;
  • verska vzgoja otrok in mladine ter priprava na prejem  
     prvega svetega obhajila in birme;
  • življenje in delovanje duhovnikov, redovnikov, redovnic;
  • delo za duhovne poklice, vzgoja in oblikovanje novih  
     duhovnikov;
  • vzdrževanje naših župnij, cerkva in verske kulturne 
     dediščine;
  • podpora ubogih in socialno ogroženih;
  • ohranjanje slovenske krščanske kulture.

Katoliška cerkev v Sloveniji se financira predvsem iz vaših 
prostovoljnih darov

Glavni vir prihodkov Katoliške cerkve v Sloveniji predstavljajo prostovoljni 
darovi vernikov, ki so prvenstveno namenjeni financiranju verske dejavnosti: 
izvajanje bogoslužja, župnijska kateheza in verski pouk, vzdrževanje 
duhovnikov ipd. 

Darovi vernikov so namenjeni tudi vzdrževanju stavb, sakralne kulturne 
dediščine, umetniških del in drugim materialnim stroškom župnij ali redovnih 
skupnosti.

Donacija je brezplačna

Podaritev 1 % dohodnine je za vas brezplačna, saj bi sicer ta del pustili v držav-
nem proračunu.

Obrazec za donacijo

V obrazec vnesite svoje podatke in ga podpišite, nato pa pošljite na Finančni 
urad: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, p. p. 107, 1001 Ljubljana

Donacijo lahko oddate do 31. maja 2021.


