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ZADEVA:  
Prošnja za namenitev dela dohodnine za donacije v Šolski sklad OŠ Miklavž na Dravskem polju 
 
Spoštovani starši! 
 

V skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6030-2/2021/34 z dne  

7. 12. 2021 in na podlagi sprememb v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(ZOFVI-M) ter v skladu s Pravili o delovanju šolskega sklada Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju, 

je našemu šolskemu skladu bilo omogočeno, da se uvrsti na seznam upravičencev do donacij iz 

naslova dohodnine.  

 

Zakon omogoča, da sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov, 

je pa tudi upravičenec do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela 

dohodnine za posamezno leto.  

 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, ki so bili potrjeni na svetu staršev in 

svetu zavoda. Upravni odbor je tisti, ki sprejema odločitve o tem, kam se namenijo sredstva šolskega 

sklada. 
 

V kolikor bi želeli nameniti ta del dohodnine financiranju našega šolskega sklada in s tem pomagati 

učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij, vas prosimo, da izpolnite obrazec, ki je v prilogi oz. ga 

najdete na tej povezavi eDavki - Namenitev dela dohodnine za donacije (durs.si).  

 

Vzorec izpolnjene vloge šolskemu skladu: 

Ime oz. naziv šolskega sklada Davčna številka šolskega sklada Odstotek (%) 

OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA 

DRAVSKEM POLJU 

70073627 0,3 % 

 

Zahtevo lahko oddate elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, osebno ali 

po pošti pri pristojnem finančnem uradu, najkasneje do 31. 12. 2022.  

Vlogo lahko oddate natisnjeno ali po elektronski pošti tudi razredniku in jo bomo poslali po pošti na 

finančni urad – oddajte jo najkasneje do 30. 11. 2022.  
 

V primeru donacije se vam v imenu učencev Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju iskreno 

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

