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Zadeva: Uvrstitev šolskih skladov in skladov vrtcev na seznam upravičencev do 
donacij iz naslova dohodnine

Spoštovani.

1. Status šolskega sklada v skladu z ZOFVI-M

Z okrožnico št. 6030-2/2021/34 z dne 7. 12. 2021 smo vas obvestili o Zakonu o spremembi in 
dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-M), s katerim se 
je spremenil 135. člen, ki določa šolski sklad. Bistvena novost, ki jo je prinesel ZOFVI-M je, da 
se iz šolskega sklada oziroma sklada vrtca lahko sredstva namenjajo tudi za udeležbo otrok iz 
socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem programa in se ne 
financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti. Zakon tako 
omogoča, da se do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine 
za posamezno šolsko leto, lahko kot upravičencu nameni šolskemu skladu oziroma skladu 
vrtca, ki je uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine. 

Prav tako smo v citirani okrožnici pojasnili, da bo lahko sklad vrtca oziroma sklad šole uvrščen 
na seznam upravičencev do donacij iz namenitve dela dohodnine za leto 2022, v kolikor bo do 
31. 12. 2021 sklad ustanovljen oziroma v kolikor sklad že deluje, da se v aktih uredi status 
sklada v skladu s prvim odstavkom 135. člena ZOFVI (vključitev namena, da se sredstva iz 
sklada zagotavljajo tudi za udeležbo otrok, učencev in dijakov iz socialno manj spodbudnih 
okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne 
financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti). Posebej 
smo opozorili na spremenjeni četrti odstavek 135. člena, v skladu s katerim mora upravni odbor 
za delovanje sklada obvezno sprejeti pravila. Status sklada, ki je bil v skladu z zakonom 
urejen do 31. 12. 2021, izpolnjuje pogoje za uvrstitev na seznam upravičencev za leto 
2022.

 VRTCEM
 OSNOVNIM ŠOLAM
 OSNOVNIM ŠOLAM S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
 ZAVODOM ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI
 GLASBENIM ŠOLAM



2. Posredovanje podatkov o skladu na MIZŠ

V skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za 
donacije (Ur.l.RS, št. 15/22), ki je začela veljati 5. 2. 2022, se je vzpostavila pravna podlaga, ki 
določa podatke o šolskih skladih, ki jih mora MIZŠ najpozneje do 28. 2. 2022 posredovati 
Ministrstvu za finance. V skladu s četrtim odstavkom 2. člena omenjene uredbe je potrebno 
posredovati naslednje podatke:

- Davčno številko šole oziroma vrtca, ustanovitelja šolskega sklada;
- Ime oziroma naziv šole oziroma vrtca, ustanovitelja šolskega sklada; 
- Naslov sedeža oziroma poslovni naslov šole oziroma vrtca, ustanovitelja šolskega 

sklada in
- Datum ustanovitve oziroma začetka delovanja šolskega sklada za namen drugega 

odstavka 135. člena ZOFVI.

MIZŠ razpolaga z zgoraj navedenimi podatki, razen s podatkom o datumu ustanovitve 
oziroma začetku delovanja šolskega sklada za namen iz drugega odstavka 135. člena 
ZOFVI, tj., da se sredstva iz sklada zagotavlja tudi z udeležbo otrok, učencev in dijakov iz 
socialno manj spodbudnih okolij za dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega 
programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, ker se na ta način zagotavljajo 
enake možnosti. 

Zato vas prosimo, da nam izpolnite priloženo izjavo ter nam jo posredujete na e-naslov 
mateja.lesar@gov.si najpozneje do 23. 2. 2022. 

S spoštovanjem,

Priloga: 
- izjava

            dr. Andreja Špernjak
         v.d. generalna direktorica

                 Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
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