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Spoštovani starši! 
 
Na naši šoli že vrsto let deluje dobrodelni šolski Sklad Valentina Vodnika, ki pridobiva sredstva 
iz prispevkov staršev, donacij in različnih drugih virov. 
Sredstva v sklad lahko prispevate  preko položnic (2x letno po 10,00 €). Poleg dejstva, da v 
Sklad lahko prispevate kot starši (torej kot fizična oseba), v Sklad prispevate tudi kot pravna 
oseba, torej kot podjetje. 
 
S spremembo zakonodaje pa lahko Skladu Valentina Vodnika namenite tudi  del svoje 
dohodnine (do 0,3%).  
Namenitev dela dohodnine je prostovoljna in vas nič ne stane, saj del vaše že plačane 
dohodnine namenite našemu dobrodelnemu skladu, s tem pa podprete mnoge naše učence 
in bogatite življenje na šoli. 
Celoten izkupiček se steka v Sklad Valentina Vodnika, iz katerega se financirajo mnogi 
obogatitveni in socialni projekti, saj si želimo, da bi bile vse dejavnosti enakovredno dostopne 
vsem učencem. 
Delo Sklada je popolnoma transparentno, Upravni odbor skrbno razporeja sredstva glede na 
potrebe v tekočem šolskem letu. UO je sestavljen iz štirih predstavnikov staršev in treh 
predstavnikov šole. 
 
V primeru, da svojega dela dohodnine, ki je v celoti 1%, še niste namenili drugim 
upravičencem, vas vljudno prosimo, da ga namenite Skladu Valentina Vodnika – možnost je 
vse do konca koledarskega leta. 
 
To lahko storite na dva načina: 

 V portalu eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije 

(Doh-Don)«, v katerem kot davčno številko navedete 

»94718164« in vpišete odstotek, ki ga namenjate. 

 Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)« s 

svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter oddate v tajništvu šole, lahko pa ga tudi 

sami pošljete na vaš finančni urad. 

 

Povezava do podrobnejših informacij in obrazca: 

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

category=namenitev_dela_dohodnine_fo 

 
V imenu šole in vseh prihodnih prejemnikov pomoči teh sredstev, se vam za vašo 
pripravljenost iskreno zahvaljujemo! 
 

UO Sklada Valentina Vodnika 
 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

