
 

Ne pozabite na uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane 
družinske člane  

Rok za oddajo je 5. 2. 2021. Na mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki je na voljo 
predizpolnjena vloga. V papirnati obliki obrazca ne bo mogoče osebno prinesti na urad in dobiti 
potrdila o oddaji. Uporabljajte spletni portal eDavki ali pa si naložite mobilno aplikacijo eDavki in 
poslujte s Finančno upravo Republike Slovenije hitro in enostavno od kjerkoli. 

Prednost poslovanja preko sistema eDavki je, da bodo uporabniki eDavkov lahko uporabili predizpolnjeni 
obrazec z lanskimi podatki. S tem bo oddaja vloge enostavnejša, hkrati pa bo večja verjetnost, da bo vloga 
oddana pravilno, saj so v elektronskem obrazcu že vgrajene določene kontrole, ki preprečijo vnos napačnih 
podatkov. 

Na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive 
bolezni COVID-19 v upravnih zadevah papirnatih vlog ne bo mogoče vložiti v vložišču urada in pri 
tem dobiti potrdila o oddaji, temveč le po pošti ali v predalnik pred vhodom v prostore finančnih uradov. 
Tudi iz tega razloga svetujemo uporabo eDavkov, ki zavezancem v elektronski obliki pošlje potrdilo o 
uspešni oddaji hkrati pa je ta vloga evidentirana in vidna tudi v evidenci vloženih vlog zavezanca na portalu 
eDavki in lahko služi zavezancu tudi kot arhiv oddanih vlog. 

Ne pozabite: rok za oddajo je 5. 2. 2021. 

Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal te olajšave, in tisti, ki želi medletno uveljavljeno olajšavo spremeniti, 
mora najpozneje do 5. februarja 2021 vložiti »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane 
družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine«. 

Vlogo je tudi letos mogoče oddati prek mobilne aplikacije eDavki ali prek spletnega sistema eDavki. 
Prednost tega načina je tudi, da boste imeli možnost uporabe predizpolnjenega obrazca z lanskimi podatki. 

Več informacij najdete na spletni strani Finančne uprave RS. 

Vir: www.gov.si 

 

NOVICE  

 

Namenite del dohodnine vaši organizaciji SKEI Slovenije  

11.01.2021 - Nič vas ne stane, da ste dobrodelni.  
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Info SKEI št. 12/2020  

04.01.2021 - Zadnji mesec v letu 2020  

 

Brošura 30 let SKEI  

29.10.2020 - Delovanje našega sindikata od ustanovitve do danes.  
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