
NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE – NAMENITE 0,5 % NAŠEMU DRUŠTVU 
 

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja 

dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-

koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov (vir). To pomeni, 

da lahko omenjenih 0,5 % dohodnine namenite delovanju Društva bibliotekarjev Ljubljana.  

Zakaj nameniti vaših 0,5% dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki 

se vštevajo v letno davčno osnovo, ravno DBL-ju? 

- ker je DBL prostovoljna, samostojna in nepridobitna strokovna organizacija knjižničarskih 

delavcev, ki se financira predvsem iz članarin, 

- ker je prvi izmed ciljev društva skrb za krepitev ugleda knjižničarjev, knjižnic in 

knjižničarske stroke v javnosti, ostale cilje si lahko preberete v statutu, 

- ker sredstva namenimo organizaciji dogodkov in so uporabljena skladno s Pravilnikom o 

materialnem in finančnem poslovanju, z društvenimi pravili, veljavnimi zakonskimi predpisi 

in v skladu z računovodskimi standardi za društva.  

Namenitev uredite preko spletne strani eDavki DURS. Pripravili smo tudi navodila za vse tiste, ki 

boste to storili prvič. 

 

KAKO NAMENITE 0,5% DOHODNINE ZA DONACIJO NAŠEMU DRUŠTVU: NAVODILA 
 

1) Kliknite na spletno stran DURS-a: 

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

=namenitev_dela_dohodnine_fo 

Slika 1: Začetna stran eDavki DURS-a 
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2) Pod naslovom Obrazci kliknite na Elektronska oddaja (gl. Sliko 2). 

Slika 2: Elektronska oddaja obrazca Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije 

 

3) Potrebna je prijava oz. registracija, če se prvič vpisujete v portal eDavki. (Vpišete vaš e-naslov, na 

katerega vam pošljejo povezavo, ki jo je treba potrditi. Nato izpolnite polja z vašimi podatki in DT 

številko dokumenta, ki jo prepišete iz zadnjega informativnega izračuna dohodnine, ki ste ga prejeli). 

 

Slika 3: Registracija novega uporabnika 

 

 

4) Vpišete se v portal in izberete obrazec: Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije. 

 

Slika 4: Izbor pravega obrazca  

Doh-Don Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije  

 

  

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/%5b433707%5d/PersonalPortal/CommonPages/Documents/New.aspx?formType=Doh_Don


5) V obrazec vnesete davčno številko DBL-ja: 54323665 ter odstotek: 0,5.  

(Osnove informacije o društvu so vedno na voljo na spletni strani DBL na desni strani). 

 

Slika 5: Vnos davčne številke društva in višine odstotka 

 

 

  

https://www.dbl-drustvo.si/


6) V naslednjem koraku prepišete varnostno kodo in kliknete na Podpis.  

 

7) Izpiše se obvestilo, da ste dokument uspešno vložili.  

 


