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POVABILO K NAMENITVI DOHODNINE 

 
Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5% svoje dohodnine v 

splošno koristen namen. Zavezanci so osebe, ki pričakujejo, da bodo prejeli informativni izračun 

dohodnine (za leto 2017 so to praviloma vsi, katerih letni dohodki presegajo znesek splošne olajšave – 

8021,34 eurov). 

 

Namenitev dela dohodnine vas nič ne stane, saj sicer sredstva ostanejo v državnem oz. proračunih 

lokalnih skupnosti, lahko pa pomembno pomaga pri financiranju splošno koristnih dejavnosti. 

 

Zato vas Osnovna šola Šenčur v sodelovanju s Šolskim skladom Osnovne šole Šenčur vabi k 

namenitvi dohodnine za splošno koristen namen, in sicer za 

 

» Šolski sklad Osnovne šole Šenčur« 

 

Dejavnosti in namen šolskega sklada: 

 pomoč socialno šibkim učencem (plačilo šole v naravi, ekskurzije, tečajev, taborov, nakup 

delovnih zvezkov …), 

 pomoč pri plačilu šolske prehrane, 

 financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina vzgojno 

izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (lutkovne predstave, 

gledališče, ….), 

 nakup nadstandardne opreme (igrala, avdio-video opreme, nadstandardni šolski pripomočki, 

izobraževalna oprema za interesne dejavnosti,…),  

 zviševanje standarda pouka (didaktični in učni pripomočki), 

 financiranje programa za nadarjene učence (posebni učni pripomočki, financiranje tekmovanj, 

izletov,…), 

 oprema učilnic z IKT opremo, 

 nagrajevanje učencev, ki se bodo izkazali s svojim delom, trudom, vedenjem, 

 sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu šole, 

 zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne, raziskovalne, umetniške in športne dejavnosti 

učencev, 

 zagotavljanje sredstev za izdajanje šolskega časopisa ali šolskega glasila, urejanje šolske 

spletne strani. 

Šolski sklad OŠ Šenčur ni društvo v javnem interesu, zato smo v ta namen pridobili sklep o društvu v 

javnem interesu za Kulturno društvo OŠ Šenčur, ki bo zbiralo sredstva na svojem tekočem računu in 

jih nato doniralo našemu šolskemu skladu.  

Dohodnino namenite tako, da izpolnite obrazec, svoj del dohodnine lahko namenite enemu ali večim 

društvom. 



Vlogo lahko pošljete po pošti na  naslov Finančni urad Kranj, Koroška cesta 21, 4000 Kranj (ali 

finančni urad pri katerem ste zavezanec) ali elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom (AC-

NLB, Poštar-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, HALCOM-CA). Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju 

obrazca se lahko oglasite v tajništvu šole, z veseljem vam bomo ponmagali. 

 

Podatki o društvu:  

Kulturno društvo Osnovne šole Šenčur 

Matična številka: 1690957 

Davčna številka: SI 21763534 

 

 

 

 
 

 
Lepo povabljeni k namenitvi dohodnine, saj boste tako pomagali otrokom v vrtcu in učencem naše 

šole. Na ta način zbrana sredstva bomo številčno sorazmerno porazdelili med vrtcem in šolo. 

 

 

Najlepša hvala že v naprej 

 

            

Predsednik Šolskega sklada 

Tomaž Kumše 
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