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Zadeva:  Šolski skladi in skladi vrtcev kot upravičenci do donacij iz namenitve 

dela dohodnine 

 

 

Spoštovani. 

 

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 172/21 je bil dne 29. 10. 2021 objavljen Zakon o 

spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-

M). Zakon spreminja 135. člen, v katerem je določen šolski sklad. Bistvena novost, ki jo prinaša 

zakon 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 tudi 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.  

 

Gre za pomembno novost, ki ste jo vrtci in šole zelo pozdravili. Po proučitvi veljavne ureditve 

skupaj z Ministrstvom za finance vam sporočamo, da bo lahko sklad šole oz. sklad vrtca 

uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz namenitve dela dohodnine šele za leto 2022. V 

nadaljevanju podajamo obširnejše pojasnilo: 

  

Novela ZOFVI-M je začela veljati dne 13. 11. 2021. Do uveljavitve novele je vrtec ali šola 

lahko ustanovila šolski sklad oz. sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso 

sestavine izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup 

nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Z novelo ZOFVI-M pa se je 

namen uporabe sredstev iz šolskega sklada oz. sklada vrtca razširil tudi na 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. Upravičenci do kritja stroškov udeležbe na 

posameznih dejavnostih so lahko tisti otroci, učenci oziroma dijaki, ki jim je priznana pravica do 

subvencije za malico v najvišjem deležu od cene malice ali pravica do znižanja plačila za 
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programe vrtcev do največ tretjega dohodkovnega razreda po zakonu, ki ureja uveljavljanje 

pravic iz javnih sredstev.  

 

Kot navedeno, se šolski sklad oziroma sklad vrtca uvrsti na seznam upravičencev v skladu z 

zakonom, ki ureja dohodnino, torej s smiselnim upoštevanjem 142. člena Zakona o dohodnini. V 

skladu s to določbo so upravičenci do donacij tisti subjekti, ki na dan 31. decembra  

prejšnjega leta izpolnjujejo predpisane pogoje.  

 

Na seznam upravičencev za leto 2021 se torej šolski skladi in skladi vrtcev ne morejo uvrstiti, 

saj na dan 31. 12. 2020 niso mogli izpolnjevati zakonskega pogoja, da lahko sredstva 

namenjajo tudi otrokom, učencem in dijakom iz socialno manj spodbudnih okolij. Ta pogoj lahko 

izpolnjujejo šele od 13. 11. 2021 dalje, ko je začel veljati ZOFVI-M. Ker zakonodajalec v 

prehodnih določbah ZOFVI-M ni določil posebne ureditve za uvrstitev šolskih in vrtčevskih 

skladov, le-teh ni mogoče v skladu z veljavno pravno ureditvijo uvrstiti na seznam upravičencev 

za leto 2021.   

 

 

Pomembno opozorilo: 

 

Zavodi imate torej pravno podlago, da ustanovite sklad vrtca oziroma šole oziroma v kolikor 

sklad že deluje, da v aktih uredite 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 opozarjamo na spremenjeni četrti odstavek 

135. člena, v skladu s katerim mora upravni odbor za delovanje sklada obvezno sprejeti pravila, 

torej sprejem pravil za delovanje ni več izbiren, kot po prej veljavni določbi. Status sklada 

morate urediti do konca letošnjega leta, torej do 31. 12. 2021, za uvrstitev na seznam 

upravičencev za leto 2022. 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo do konca februarja 2022 moralo v skladu s 

prvim  odstavkom 135. člena ZOFVI Ministrstvu za finance posredovati vse relevantne podatke 

o  skladih, ki bodo delovali v skladu z zakonitim statusom na dan 31. 12. 2021, za uvrstitev na 

seznam upravičencev za leto 2022. Vzgojno izobraževalne zavode bomo zato že konec 

januarja 2022 zaprosili za podatke, s katerimi ministrstvo še ne razpolaga in še posebej za 

podatek o datumu ustanovitve oziroma začetka delovanja šolskega oziroma vrtčevskega sklada 

za namen iz spremenjenega prvega odstavka 135. člena ZOFVI.  

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

           mag. Helena Kujundžić Lukaček 

v.d. generalne direktorice 

                                                    Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 

 

 

 

                                                                                    mag. Nataša Kranjc 

     generalna direktorica 
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