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 (ŠS) je v preteklih letih tesno povezal učitelje in starše ter
ob tem postavil temelje za mnoge skupne aktivnosti za izboljšanje pogojev na šoli, ker želimo, da bi
bile vse dejavnosti enakovredno dosegljive vsem.
Sklad je že sedem let finančno uspešen predvsem zaradi prostovoljstva posameznikov, ki se povezujejo
v skupnost, energijo pa usmerjajo v različne dobrodelne dogodke in projekte. Aktivnosti ŠS so bile
okrnjene zaradi Covid-19 omejitev, tako da nekaterih dejavnosti, ki so se uveljavile že kot tradicionalne,
v preteklem in to šolsko leto nismo izvedli. Decembra na šoli ni bilo tradicionalnega prazničnega sejma
in s tem izgubili enega od glavnih virov za financiranje dejavnosti ŠS. Prav tako zaradi težje finančne
situacije pri donatorjih nismo pridobili sredstev od podpornikov Fundacije za učence OŠ Riharda
Jakopiča (ustanovljena decembra 2013 z namenom, da dopolnjuje poslanstvo sklada).
Celoten izkupiček vseh dejavnosti se steka v Šolski sklad, iz katerega se financirajo socialni in
obogatitveni projekti:
- Pomoč družinam v stiski;
- Omogočanje prehrane najbolj ogroženim otrokom;
- Nakup šolskih učbenikov;
- 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.

S spremembo zakonodaje je ŠS omogočeno pridobivanja sredstev tudi z
namenitev 0,3% 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 ŠS,
lahko opazujete, kaj bo iz sredstev zraslo.
V imenu ŠS vas vljudno vabim k tej aktivnosti, ki bo potekala do izteka leta 2022. V imenu vseh
prihodnjih prejemnikov pomoči in sredstev pa se vam za vašo pripravljenost iz srca zahvaljujem!

V Ljubljani, 12.05.2022

Predsednica UO Šolskega sklada
Marija Vukman

Osnovna šola Riharda Jakopiča
Derčeva ulica 1
1000 Ljubljana

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
Šolski sklad
Osnovne šole Riharda Jakopiča

Davčna številka upravičenca
43483461

Odstotek (%)
0,3

A
V/na ____________________________ , dne _________________

________________________
Podpis zavezanca/zavezanke

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE
V skladu s 1. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI-M (Uradni
list RS, št. 172/21) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se od leta 2021 dalje do 0,3% dohodnine nameni za financiranje šolskega
sklada.
Upravičenci - šolski skladi, so na seznamu, ki ga je do 28.2.2022 pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in bodo dodani v
seznam vseh upravičencev ter objavljeni v Uradnem listu RS do 30.9.2022.
Davčni zavezanec lahko šolskemu skladu nameni 0,1%, 0,2% do največ 0,3%, dohodnine, seštevek vseh donacij vsem upravičencem pa ne
more presegati 1% dohodnine. 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.

