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1. Uvod 
 

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije je možno oddati na več načinov: 

- Elektronsko z digitalnim potrdilom preko eDavkov in 

- Elektronsko (če nimamo digitalnega potrdila) preko eDavkov. 

- Ročno na papirju 

 

2. Elektronska prijava z računalnikom 
 

Za elektronsko namenitev dela dohodnine, se je potrebno najprej registrirati v eDavke. 

V iskalnik vpišite npr. »registracija na eDavke« in iskalnik vam bo vrnil rezultata. 

V iskalniku Google zgleda tako: 

  



Kliknite na najdeno povezavo in odpre se naslednja stran eDavkov: 

 

 

2.a. Registracija z geslom 
 

Na desni strani pod registracija z geslom izberite »prijava«. Odpre se vam naslednja stran:  

 

Na levi strani v belo polje vpišete svojo davčno številko in kliknete »nadaljuj« 

Prikaže se naslednja stran v katero vnesete elektronski naslov: 

 

In izberite »nadaljuj«. Prikaže se vam naslednje sporočilo: 



 

V prejetem poštenem obvestilu kliknete na ponujeno povezavo in sledite zahtevam. Določite svoje 

geslo itd.  

Za delo na eDavkih sledite povezavi, ali pa se ponovno preko iskalnika vrnete na stran in vpišete 

davčno številko 

 

Ob kliku na nadaljuj se pojavi naslednje okno 

 

Vpišete geslo in s tem ste prijavljeni v eDavke. 

  



2.b Registracija z digitalnim potrdilom 
 

Če se vrnemo na ekran iz druge strani: 

 

Na levi strani se izbere »registracija z digitalnim potrdilom«. V primeru, da še nimate registriranega 

svojega digitalnega potrdila na eDavkih se izpiše naslednje sporočilo: 

 

Kliknete na: »Prijava digitalnega potrdila« in pojavi se okno: 

 

Izberete »prva prijava« in sistem vam sporoči: 

 



Kliknete na: »Prijavi digitalno potrdilo« in sistem vas registrira ter napiše, da ste se prijavili kot 

uporabnik 

 

In kliknete na: »Vstop« 

 

3. Elektronska prijava s telefonom »Registracija z geslom« 
 

Potrebno je naložiti aplikacijo eDavke na telefon. Tukaj povezava do »YouTube« filmčka, kako se 

registrira in osatlo:https://www.youtube.com/watch?v=4vQ7hzXYey4. 

Ko je aplikacija naložena in funkcionalnosti osvojene☺, se v zahtevek za namenitev dohodnine vpiše 

davčna številka »59594063« upravičenca šolski sklad OŠ Dušana Muniha« in odstotek »0,3« kolikor je 

največ mogoče.  

 

4. Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije 
 

Ko ste na enega izmed načinov registrirani v eDavke vstopite v sistem eDavkov, in izberete sebe: »xxx 

xxx«, če vam sistem ponudi več možnosti, sicer se odpre naslednje okno 

 

Na skrajno levi strani zgoraj izberete: »Dokumenti« in odprejo se vsi dokumenti, ki jih lahko v sistemu 

eDavkov vložite: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4vQ7hzXYey4


Izberete 4. dokument z vrha in sicer: »Doh-Don« Zahteva dela dohodnine za donacije. S klikom na 

dokument se odpre Zahteva. V prvo polje vpišete davčno števiklo sklad – osnovne šole Dušana 

Muniha: »59594063« v drugo »0,3«, kolikor je največ, kar lahko namenimo šolskim skladom. 

 

Po vpisu izberete: »Oddaj vlogo«. 

Pojavi se vam naslednje okno: 

 

Prepišete znake, v tem primeru »3B25J« in kliknete: »podpis«. 

Če ste pravilno prepisali številke, se vam izpiše: »Dokument ste uspešno vložili« 

 

S tem je končan proces namenitev dela dohodnine za donacijo. 

  



4. Ročna oddaja 
 

Natisnete prilogo tega navodila, 

 

 

 

in jo izpolnite s svojimi podatki »podatki davčnega zavezanca« v polje ime oziroma naziv upravičenca 

in davčna številka upravičenca vpišite »sklad OŠ Dušana Muniha« in »59594063« in odstotek »0,3« 

kolikor je največ mogoče.  

Zahtevo datirajte in podpisano in pošljete na Finančni urad stalnega prebivališča (za nas je to FU NG, 

Ulica Gradnikovih brigad 2, 5000 Nova gorica) 

 


