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MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
MASARYKOVA CESTA 16
1000 Ljubljana

Številka: 429-1373/2022-9
Datum: 18. 11. 2022 

Zadeva: Šolski skladi in skladi vrtcev - donacije

Spoštovani,

na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 142. člena 
Zakona o dohodnini so šolski skladi oziroma skladi vrtcev uvrščeni na seznam upravičencev do 
donacij za leto 2022.

Sporočamo vam, da so zavezanci že začeli oddajati zahtevke za namenitev dela dohodnine šolskim 
skladom oziroma skladom vrtcev, a smo pri tem zaznali nekaj napak. 

Večina zavezancev oddaja star obrazec za namenitev dela dohodnine za donacije. 

Nekateri zavezanci na obrazec ne vpišejo kateremu skladu želijo nameniti del dohodnine, ampak 
vpišejo le davčno številko in naziv šole, vrtca oz. šolskega centra. V primeru, da ima taka šola več 
skladov, Finančna uprava RS ne more vedeti, kateremu skladu posamezne šole oz. šolskega centra 
je zavezanec želel nameniti del dohodnine za donacije. Pravilno je, da na obrazec napišejo cel naziv 
upravičenca, ki mu želijo nameniti del dohodnine donacije (npr. Šolski center Nova Gorica, Biotehniška 
šola in ne le Šolski center Nova Gorica).

Nekateri zavezanci želijo nameniti 1% odmerjene dohodnine šolskemu skladu oz. skladu vrtca, v 
zakonu pa je določeno, da se šolskemu skladu oz. skladu vrtca lahko nameni največ do 0,3% 
odmerjene dohodnine.

Prosimo vas, da o pravilni oddaji zahtev za namenitev dela dohodnine za donacije obvestite vse šole, 
vrtce in šolske centre, katerih skladi so uvrščeni na seznam upravičencev do donacij za leto 2022, in 
jim priporočite, da naj zavezance, ki jim želijo nameniti del dohodnine za donacije, usmerijo k 
elektronski oddaji obrazca za namenitev dela dohodnine za donacije. V primeru, da zavezanci 
nimajo možnosti elektronske oddaje obrazca, naj oddajo nov papirni obrazec za namenitev dela 
dohodnine za donacije in ne starega.

Pošiljamo vam povezavo do eDavkov in do novega obrazca z navodili.

Povezava:
 eDavki - Namenitev dela dohodnine za donacije (durs.si)

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

Pripravila:
Irena Verčič,
vodja sektorja

Peter Grum,
v. d. generalnega direktorja

Vročiti: gp.mizs@gov.si
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