
Fundacija za učence Osnovne šole Riharda Jakopiča 
Majhni koraki - veliki premiki.  

 

 

Želite pomagati našim šolarjem, ne da bi pri tem segli v svoj žep? 
Odslej tudi ta možnost – z dohodninskimi obrazci! 
 

Projekt Šolskega sklada OŠ Riharda Jakopiča je v preteklih letih tesno povezal učitelje in starše ter ob 
tem postavil temelje za mnoge skupne aktivnosti za izboljšanje pogojev na šoli, ki naj bi bili 
enakovredno dosegljivi vsem. 
 
Sklad je že štiri leta finančno uspešen predvsem zaradi prostovoljstva posameznikov, ki se povezujejo 
v skupnost, energijo pa usmerjajo v različne dobrodelne dogodke in projekte, ki postajajo že 
tradicionalni: decembrski bazar (letos Miklavževanje), šolski Koledar, tematsko obarvani pomladni 
dogodki, s katerimi damo nov pomen delovnim sobotam, športna prireditev Street Ball, … 
 
Celoten izkupiček vseh dejavnosti se steka v sklad, iz katerega se financirajo socialni in obogatitveni 
projekti:  Pomoč družinam v stiski. Omogočanje prehrane najbolj ogroženim otrokom. Šolski tabori. 
Tehniški in naravoslovni dnevi. Kulturni obiski. Glasbene delavnice. Matematična in jezikovna 
tekmovanja. Koristna predavanja in druženja za starše in otroke. Nagrajevanje učencev, ki so v svoje 
delo vložili največ truda. Šolski vrt. Učilnica na prostem. Urejeno šolsko igrišče.  
 
Da bi delo Šolskega sklada v prihodnje potekalo še lažje (prošenj in težav je namreč vsako leto več in 
več), smo starši  decembra 2013 ustanovili dobrodelno organizacijo - Fundacijo za učence Osnovne 
šole Riharda Jakopiča.  
 

Fundacija dopolnjuje poslanstvo sklada, zaradi svoje pravne oblike pa omogoča 
tudi druge načine pridobivanja sredstev  - tudi namenitev 0,5% dohodnine). 
 
Na hrbtni  strani tega dopisa zato prilagamo dohodninski obrazec, s katerim lahko usmerite sredstva, 

ki bi sicer, neizčrpana, ostala na računu Finančnega ministrstva Republike Slovenije.  Če ga usmerite v 

Fundacijo, lahko opazujete, kaj bo iz sredstev zraslo. 

 V imenu ustanoviteljev in prve uprave fundacije vas vljudno vabim k tej aktivnosti, ki bo potekala do 

izteka leta 2014. V imenu vseh prihodnjih prejemnikov pomoči in sredstev pa se vam za vašo 

pripravljenost iz srca zahvaljujem! 

 

 Polona Bohorič, predsednica Fundacije   

 

Ljubljana, november 2014 
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PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: 
 

_________________________________________________________________ 
(ime in priimek davčnega zavezanca) 
 

_________________________________________________________________ 
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) 
 

_________________________________________________________________ 
(poštna številka, ime pošte) 
 

_________________________________________________________________ 
Davčna številka 
 

_________________________________________________________________ 
(pristojni davčni urad, izpostava) 

 
ZAHTEVA 

za namenitev dela dohodnine za donacije 
 

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%) 

Fundacija za učence Fundacija za učence Fundacija za učence Fundacija za učence OOOOsnovne šolesnovne šolesnovne šolesnovne šole        

Riharda JRiharda JRiharda JRiharda Jakopičaakopičaakopičaakopiča, ustanova, ustanova, ustanova, ustanova 

    87459574874595748745957487459574    0,5 

a  
 
V/na ____________________________ , dne _________________        ________________________ 
         Podpis zavezanca/zavezanke 
 
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE 
V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da 
se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-
koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni 
nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, 
kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so 
po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali 
na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem 
interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so 
pravne osebe javnega prava. 
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 
30/07 in 36/07), seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Davčne uprave 
Republike Slovenije: 
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/predpisi/2009/2009_09_sklep_44_sv_seznam_donacij-precisceno.doc  
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more 
presegati 0,5% dohodnine. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani 
http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. 
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do 
trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. 
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