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0,5 % - kdo jih lahko nameni? 
 Vsak posameznik, ki prejema 

– dohodek iz zaposlitve  

– dohodek iz dejavnosti  

– dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti  

– dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa 

premoženjske pravice  

– dohodek iz kapitala  

– drugi dohodki. 

 

... Torej tudi upokojenci, študenti, samostojni 

podjetniki ... 

 



Prevzemite pobudo! 

 Poskrbite zato, da bodo predizpolnjeni obrazci vedno pri 

roki. 

 

 V kolikor nimajo pri roki vseh podatkov (davčne številke), 

naj obrazec vseeno izpolnijo. Vzemite kontakte, da boste 

lahko kasneje dopisali manjkajoče podatke.  

 

 Olajšajte jim pot!  

 Zbiranje obrazcev na dogodkih društva. 

 Predizpolnjene kuverte s plačano poštnino. 

 Sami poskrbite za njihovo odpremo na pristojne davčne urade. 

 

 

 

     

 

 



Kako povečati naš izplen? 

 Ponudite jim nekaj v zameno  

 popust pri nakupu izdelkov (npr. 10 %, brezplačen čaj, 

razglednico ...)  

 promocijski material (svinčniki, priponke, koledarji ...) To je lahko 

dobra priložnost tudi, da se znebite vseh starih artiklov, ki jih ne 

potrebujete več 

 Popust pri članstvu  

 

 Izkoristite vaše obstoječe dogodke (npr. občni zbori, 

izleti) in zmogljivosti (npr. planinske koče) za 

nagovarjanje ljudi.  

 

 Omogočite jim, da svoje deleže porazdelijo med več 

organizacij. 

 

 



Pogosta vprašanja in zmotna 

prepričanja 

 Jaz dohodnine ne plačam, na koncu leta vedno dobim 

nekaj nazaj! 

 Če vam namenim del, ali bom potem jaz plačal več? 

 Ali moram obrazec izpolnjevati vsako leto znova? 

 Ali nam lahko del dohodnine nameni tudi mladoletna 

oseba? 

 Ali lahko obrazec oddam elektronsko?  

 Kako lahko spremenim svojo odločitev? 

 Kaj se zgodi, če organizacije, kateri sem lani namenil del 

dohodnine, ni več na seznamu upravičencev in kako 

lahko to ugotovim/preverim? 

 

 



ZA KONEC    

Z vami sem bila: 

 

   VERONIKA VODLAN  

 veronika.vodlan@cnvos.si 

   tel: 01 542 14 22 

  

HVALA IN USPEŠEN DAN!!! 
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