
      

 
                              OŠ Vojke Šmuc Izola SE Vojka Šmuc Isola, Prešernova cesta 4, 6310 Izola, tel. 05 66 21 150; e-pošta: tajnistvo.osvsmuc@guest.arnes.si 

 

 

 

Osnovna šola Vojke Šmuc Izola 

Prešernova cesta 4 

6310 Izola 

 

Datum: 27. 12. 2021 

 
Staršem, skrbnikom in zaposlenim na Osnovni šole Vojke Šmuc Izola 
 
 
 
 
 
Zadeva:  0,3% dohodnine namenjene  šolskemu skladu – možnost šele v letu 2023 
 
 
 
Spoštovani starši, skrbniki otrok Osnovne šole Vojke Šmuc Izola, spoštovane sodelavke, 
sodelavci, dragi prijatelji naše šole, 
 
 
pred kratkim smo vas na naši spletni strani obvestili, da nam zakonodaja omogoča, 
pridobivanje donacije v šolski sklad v višini  0,3% dohodnine s strani rezidentov R Slovenije za 
posamezno leto. Navedeno sicer drži, a smo žal bili nekoliko prehitri, za kar se vam iskreno 
opravičujemo. 
 
Pri podrobnih proučitvah, ki so bile kasneje, nekoliko prepozno objasnjene  tudi z krožnico 
MIZŠ, so nam dodatno  pojasnili, da je ta možnost šolam in šolskim skladom dana šele za leto 
2023, v letu 2022  pa bomo lahko preko povezav na FURSu zadeve spletno urejali, kot je bilo 
v našem dopisu obrazloženo in v e-obliki oddajali našo namero glede donacije deleža 
dohodnine v šolski sklad.  
 
Vsem, ki ste nam fizično oddali obrazce z vašo dobro namero, se iskreno zahvaljujemo in 
vam sporočamo, da jih bomo varno arhivirali (v letu 2022 vaša namera ne bo realizirana, 
izpolnjeni obrazci so »neizpolnljivi«) in vas v naslednjem letu, ko bo za to ustrezen čas, 
povprašali, če vaša dobrodelna odločitev še velja in vas znova povabili k sodelovanju. Seveda 
si želimo, da nam tudi takrat priskočite nasproti in namenite dobrodelnost, kot ste jo letos.   
 
Za leto 2022  lahko vsi, ki ste nam obrazce fizično že oddali, vaš del dohodnine usmerite v 
druge namene in v druge organizacije. Veseli vas bodo. 
 
 
Hvala, lep pozdrav  in »Srečno!« 
 
              
Maruša Šegec, l. r.                                                                              Anton Baloh, prof. 
predsednica      ravnatelj 
Upravnega     odbora Šolskega sklada                                    Osnovne šole Vojke Šmuc Izola 
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