
ŠOLSKI SKLAD



Šola lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso 
sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne 
opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. 

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. 
Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole. 

Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila. 

Sklad lahko ustanovi tudi vrtec. 

Z A K O N 
O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

(ZOFVI)
135. člen

(šolski skladi) 



Svet Srednje zdravstvene šole Ljubljana, 

je na svoji redni seji dne, 19. junija 2008 sprejel 

SKLEP O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA.



Predstavitev predstavnikov upravnega odbora 2022-23

Svet Staršev in Svet zavoda Srednje zdravstvene šole Ljubljana je na podlagi 48. člena Zakona 
o organiziranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in v skladu s 135. členom ZOFVI potrdil upravni 
odbor Šolskega sklada.

Tajnica: Tatjana KORITNIK 

Člani upravnega odbora:

Predstavniki šole:

Marjana DOLINAR, predsednica
Tatjana KORITNIK, članica
Matej VOGRINC, član

Predstavniki staršev:
Mojca Erjavec, članica
LJUBICA RADIĆ, članica 
NATAŠA BITENC, članica

Predstavnik dijakov 
Maj Pušnik (3. F), član



Zagotoviti:

➢ za šolo pomembne projekte, ki se ne financirajo iz javnih sredstev
➢ sodobne metode pri delu z dijaki
➢ obšolske dejavnosti
➢ rast in razvoj učiteljev 
➢ stalne izboljšave na vseh ravneh dela v zadovoljstvo dijakov in staršev in sproščeno 

vzdušje na šoli
➢nadstandardno oprema v dobrobit dijakom
➢ spodbujanje  raziskovalne in razvojne dejavnosti dijakov

Cilji:

➢Čim več vključenih dijakov na SZŠLJ, ki uspešno maturirajo.
➢Prepoznavnost SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE LJUBLJANA.
➢ Inovativnost na področju vzgoje in izobraževanja.

Namen šolskega sklada



▪ deluje gospodarno,

▪ skrbi, da se zbrana sredstva namenjajo za šolske in obšolske
dejavnosti, za dnevno sadje za dijake, za spodbujanje
sodobnih metod pri delu, za spodbujanje in financiranje
projektov za promocijo zdravja in za promocijo šole v
javnosti...

ŠOLSKI SKLAD 

Srednje zdravstvene šole Ljubljana



➢ STARŠI (3 položnice po 15 EUR / šolsko leto)

➢ DONATORJI, SPONZORJI

➢ UČITELJI, DIJAKI

Poraba in zbiranje sredstev

➢Sredstva se naložijo na bančni račun šole. 

➢Finančno poslovanje šolskega sklada se vodi preko posebnega 

stroškovnega mesta na računu šole. 



V šolskem letu 2022/23 so predvidene tri položnice po 15 EUR.

HVALA!



Šolske dejavnosti lahko podprete tudi tako, 

da del dohodnine (največ 0,3 %) namenite
ŠOLSKEMU SKLADU Srednje zdravstvene šole Ljubljana, 

davčna številka: 31987249

Zahtevo je treba posredovati FURS-u do 31. 12. 2022 
in velja za leto, za katero se odmerja dohodnina.



Obrazec za namenitev dela dohodnine (največ 0.3 %) za donacijo 
ŠOLSKEMU SKLADU Srednje zdravstvene šole LJUBLJANA najdete 
na spletni strani šole pod rubriko ŠOLSKI SKLAD

ali na povezavi

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opd
ynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_ fo

HVALA!

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


0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

Primerjava poslovanja 2017 - 2021 

2017 2018 2019 2020 2021



SKLAD SOLIDARNOSTI 

v deležu največ 10%

➢financiranje plačljivih šolskih dejavnosti dijakov, 

če jih ne zmorejo financirati sami (POLOŽNICE: ekskurzije, izleti, malica, delovne 

obleke….)

➢anonimnost

➢aktivna vloga računovodstva in šolske svetovalne službe

➢financirano iz zbranih sredstev za sklad solidarnosti

Šolski sklad v okviru svojih zmožnosti pomaga tudi socialno šibkim. 



„Dobre stvari, ki jih delamo, 
izboljšujejo svet in izboljšujejo nas. 

Dobre stvari so nalezljive in izboljšujejo ljudi okoli nas.“


