
 

Domžale, 29. 11. 2022 
 

VABILO STARŠEM K NAMENITVI DOHODNINE ZA ŠOLSKI SKLAD 
 

 
Spoštovani starši, 
 
sprememba 135. člena ZOFVI-M je prinesla dolgo pričakovano možnost, da kot davčni 
zavezanci lahko namenite do največ 0,3% dohodnine za donacijo šolskemu skladu. To 
spremembo smo z nestrpnostjo pričakovali, saj nam predstavlja enega od zanesljivih virov 
financiranja. 
 
Tako se na vas obračamo s prošnjo, da del dohodnine (do 0,3%) namenite tudi Šolskemu 
skladu OŠ Domžale. Sredstva, zbrana na ta način, bodo uporabljena za namen kakovostnejšega 
izobraževanja. 
Svojo namero lahko uresničite na enega od spodaj opisanih načinov: 
 

- z uporabo storitve elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec  
»Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«, v katerem pod davčno 
številko upravičenca vpišete 94835039 in vpišete odstotek do 0,3: 
 

 
 

- Izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dohodnine za donacije«, dosegljivem na 
spletnem naslovu: 
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?
category=namenitev_dela_dohodnine_fo 
Natisnjen izpolnjen obrazec, podpisan z vaše strani, lahko oddate v tajništvo šole, ga 
pošljete po pošti na naslov šole: OŠ Domžale, Bistriška cesta 19, 1230 Domžale ali pa 
ga vaš otrok odda razredniku. 
 

- V kolikor obrazca nimate možnosti natisniti, ga lahko dobite v tajništvu šole. 
 

- Zgornji obrazec lahko tudi izpolnite, natisnete in ga sami pošljete ali odnesete na 
pristojni finančni urad. 
 
 

- Natisnjeni obrazec izpolnite tako, da vpišete ŠOLSKI SKLAD OŠ DOMŽALE pod naziv, 
94835039 pod davčno številko in do 0,3%  (torej 0,1 %, 0,2% ali 0,3 % odstotke v rubriko 
v spodnjem delu obrazca: 

              

 
 

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


 

Obrazec tudi prilagamo temu obvestilu. 
 
Vse navedeno je potrebno izvesti do 31. 12. 2022, zato bomo vaših obrazcev veseli vsaj do 10. 
12. 2022, saj jih moramo tudi sami še poslati naprej; elektronsko prijavo pa lahko sami opravite 
prav do 31. 12. 2022. 
 
Verjamemo, da bo naša prošnja naletela na odziv med starši. Zahvaljujemo se vam za vse 
bodoče prispevke. 
 
 

Z lepimi pozdravi, 
 

OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE 

 
 
 
 
 
 

 


