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Spoštovani starši!
Že v preteklih šolskih letih smo predstavili možnost, da lahko starši kot davčni zavezanci
prispevate v Rošev sklad. O tem smo se ob začetku tega šolskega leta ponovno pogovarjali
na svetu staršev, kjer so predstavniki podali pobudo, da se o tej možnosti starše ponovno
obvesti tudi preko spleta.
Zakon o dohodnini v 142. členu predvideva, da lahko davčni zavezanci do 0,5 %
dohodnine, ki se odmeri po zakonu od dohodkov, namenijo za financiranje splošnih
koristnih namenov. Gre torej za ustanove in zavode, ki opravljajo nepridobitno dejavnost, in
mednje spadajo seveda tudi osnovne šole. Za zavezance je namenitev dela dohodnine
brezplačna, saj ne gre za klasično donacijo.
Zbrana sredstva iz dohodnin staršev, ki se boste odločili za sodelovanje, se bodo zbirala na
računu Društva za boljši svet, Bolfenška ulica 66, Maribor. Društvo bo zbrana sredstva
nakazalo v šolski sklad OŠ Frana Roša – Rošev sklad. Sredstva bodo porabljena v skladu s
Pravili delovanja šolskega sklada: financiranje dejavnosti posameznikov ali skupine, ki niso
sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev; za
nadstandardne dejavnosti skupine ali razreda; tudi za dobrodelnost, pripravljenost in
zavzemanje za enakost med vsemi udeleženci učnega in vzgojnega procesa.
Z navedenim društvom že več let dobro sodelujemo pri organizaciji KD s preventivnimi
vsebinami. Številni zaposleni na šoli smo že v minulih letih namenili 0.5 dohodnine Društvu za
boljši svet in s tem prispevali v Rošev sklad.
V primeru, da boste namenili svoj delež dohodnine Osnovni šoli Frana Roša, vas prosimo, da
izpolnite obrazec, ki je na voljo na spletni strani šole in na spletni strani društva
(http://www.forbetterworld.si/), in ga v pisni obliki prinesete v tajništvo šole. Gre seveda za
povsem prostovoljno odločitev. Izpolnitev obrazca je enostavna, saj morate vpisati samo
osnovne podatke in se podpisati. Obrazec lahko dobite v pisni obliki tudi v tajništvu šole in ga
lahko pri nas tudi izpolnite.
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.
V primeru, da se boste odzvali in del svoje dohodnine namenili za potrebe učencev naše
šole, se vam iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.
Lep pozdrav!
Nataša Gajšek Ključarič, ravnateljica
PRILOGA: Vzorec zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije

