
 

 

 

 

Celje, 24. 10. 2022 

Spoštovani starši! 

Prosimo vas, da do 0,3 % vaše dohodnine, ki bi jo sicer pustili v državnem 
proračunu, namenite za delovanje dobrodelnega šolskega sklada. Le-ta je 
skladno s spremembami in dopolnitvami ZOVFI uvrščen na seznam 
upravičencev za leto 2022. 
 
Zaradi donacij, namenjenih od dohodnine, davčne zavezanke in zavezanci ne 
boste plačali večje dohodnine, saj bi vam država ta znesek v vsakem primeru 
obračunala. Znesek je namreč prispevek, ki ga država od davka na dohodek 
namenja za organizacije splošno koristnega namena. Do konca tekočega leta 
se lahko odločite, komu in v kakšnem deležu boste prispevali del vaše 
dohodnine za tekoče leto, in o tem obvestite davčno upravo.  
 
V primeru, da se za donacijo odločite, smo za vas pripravili obrazec z že 
vnesenimi podatki upravičenca – imenom šolskega sklada ter davčno 
številko šole. Davčni zavezanci lahko šolskemu skladu Osnovne šole Hudinja 
namenite največ 0,3 % dohodnine: 0,1 %, 0,2 % ali 0,3 %.  
 
Zbrana sredstva iz naslova dohodnine bodo v okviru šolskega sklada, kjer so 
tudi predstavniki staršev, namejena za izvajanje nadstandardnega programa 
dela in za skupne potrebe vseh učencev na šoli.   
 
Kako šolskemu skladu Osnovne šole Hudinja namenite del dohodnine?  
Izpolnite obrazec s svojimi osnovnimi podatki, obkrožite odstotek (%) 
dohodnine, ki ga namenjate šolskemu skladu Osnovne šole Hudinja, obrazec 
podpišete in vaši otroci ga lahko vrnejo razredniku ali ga prinesejo v tajništvo 
šole in naša šola ga bo posredovala pristojnemu davčnemu uradu. Vsi osebni 
podatki bodo varovani, saj vse postopke glede dohodnine izvaja davčni urad. 
Prosimo vas, da obrazec izpolnite oziroma oddate najkasneje do 15. 
decembra 2022.  
 
Vsem, ki boste namenili del dohodnine šolskemu skladu Osnovne šole 
Hudinja, se najlepše zahvaljujemo. 
 
                                                                                                          Jože Berk, ravnatelj 



Osnovna šola Hudinja, Celje 

 

 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU 

 

____________________________________________ 
(ime in priimek davčnega zavezanca) 
 
 
____________________________________________ 
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) 
 
 
____________________________________________ 
(poštna številka, ime pošte) 
 
 

        

(davčna številka) 
 
 
___________________________________________ 
(pristojni finančni urad) 
 
 
 
 

ZAHTEVA 
za namenitev dela dohodnine za donacije 

 
Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (do 0,3 %) 

Osnovna šola Hudinja 
Mariborska cesta 125 
3000 Celje 

73042323 
0,1 % 0,2 % 0,3 % 

ustrezno obkrožite 

 
 
___________________________________________ 
(kraj in datum) 
 
 
___________________________________________ 
(podpis zavezanca) 


	Dopis za starše - dohodnina 2022 - 2
	Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije

