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Spoštovani starši, 

 

obveščamo vas, da so s spremembo zakonodaje, od letošnjega leta tudi šolski skladi 
upravičenci do donacij iz dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanci namenite do 
0,3% dohodnine za šolski sklad. 
Šolski sklad Osnovne Šole Blaža Arniča Luče je na seznamu upravičencev do donacij iz 
dohodnine, ki je objavljen v Ur. l. RS št. 125/2022 z dne 30.9.2022. 
 
Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem pri plačilu dodatnih obveznosti in 
financiranju dejavnosti, ki niso del rednega vzgojno - izobraževalnega programa oziroma se 
ne financirajo iz javnih sredstev. 
Da bi šolski sklad lahko izpolnjeval svoje poslanstvo, se na vas obračamo s prošnjo, da del 
dohodnine namenite tudi učencem Osnovne šole Blaža Arniča Luče in otrokom iz vrtca Luče 
in Solčava. 
 
Svojo namero izkažete tako, da oddate priložen obrazec Zahteva za namen dela dohodnine 
za donacije: 

- V spodnji tabeli izpolnite podatke o davčnem zavezancu,  ki  namenja Šolskemu 
skladu OŠ Blaža Arniča Luče do 0,3% dohodnine, obrazec podpišete ter ga vrnete v 
tajništvo šole ali po pošti na naš naslov. Izpolnjen obrazec lahko tudi sami pošljete ali 
oddate osebno na pristojni finančni urad. 

- Na portalu eDavki lahko elektronsko oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela 
dohodnine za donacije (Doh-Don)« (naziv in davčna številka upravičenca kot sta 
navedena v spodnji tabeli) – priporočljivo! 

- Preostali del dohodnine do 1% lahko še vedno namenite drugim dobrodelnim 
organizacijam in društvom, ki so na seznamu upravičencev. 

    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 prejme novo  
    zahtevo  ali preklic zahteve. 
 

   V imenu učencev se vam iskreno zahvaljujemo za vaš delež pri izpolnjevanju njihovih potreb. 
 

 

 

Polona Škrubej,                                                                                                               Andreja Urh, 

predsednica UO Šolskega sklada                                                                                 ravnateljica                                                     



 

 


