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OBVESTILO O UVELJAVLJANJU OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE PRI IZRAČUNU 

AKONTACIJE DOHODNINE 

 

ZA NASLEDNJE VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE:  

 
 

Zap. 
št. 
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Leto 
rojstva 

 
 
Davčna 
številka 

 
 

Sorodstveno 
razmerje 

 
Obdobje vzdrževanja 
 
 

mes 
 
 

Od 
meseca 

 

Do  
Meseca 

        

       

       

       

       

       

        

Sorodstveno razmerje:  

A1 – otrok do 18. leta starosti 

A2 -  otrok od 18. do 26. leta starosti, ki neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na 
srednji, višji ali visoki stopnji, ki ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov za preživetje 
ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana 

A3 -  otrok po 26. letu starosti, ki ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov za preživetje 
ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, če se vpiše na študij do 
26. leta starosti, in to največ za 6 let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva 
vpisa na podiplomski študij 

A4 -  otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za 
zaposlovanje, in ima po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno isto stalno prebivališče kot starši 
oziroma posvojitelji ter nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne 
olajšave za vzdrževanega družinskega člana 

A5 - otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z 
Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v 
skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

B1 – otrok, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, in nadaljuje šolanje na 
srednji, višji ali visoki stopnji, ne glede na starost  

B2 – otrok, ki ima status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, in se ne šola, ne glede na 
starost  

Otrok s statusom invalida, ki mu je bil status priznan na podlagi odločbe v skladu z Zakonom o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ima enakovreden status otroku, ki ima status invalida po 
Zakonu o socialnem vključevanju invalidov. 

C - zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnost 

D - starši oziroma posvojitelji zavezanca.  



E-  drug član kmečkega gospodinjstva 
 
 
 
____________________  ________________ 

Kraj in datum  Podpis zavezanca 
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OBVESTILO O UVELJAVLJANJU OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE 

 

Obrazec Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane se izpolnjuje, če ima 

zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 17.2 V. dela obračuna.  

V skladu z drugim odstavkom 128. člena ZDoh-2 se pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka 

iz dejavnosti upošteva tudi olajšava iz prvega in drugega odstavka 114. člena  ZDoh-2, če 

zavezancu za posamezno davčno leto ta olajšava ni upoštevana pri izračunu akontacije dohodnine 

od dohodka iz zaposlitve oziroma je bilo na ta način upoštevanih manj kot 5/12 te olajšave.  

Pri določanju vzdrževanih družinskih članov se upošteva navodilo za izpolnjevanje obrazca 

Napoved za odmero dohodnine v delu, ki ureja posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane.  


