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I. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

1. Pravne podlage in osnovna pojasnila 

Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe je pravna oseba zasebnega prava in je bila ustanovljena 

31.07.2012. Dejavnost ustanove je nepridobitnega značaja. 

Računovodski izkazi za Sklad 05 za leto 2016 so bili izdelani v skladu Zakonom o računovodstvu 

(Uradni list RS 23/99 in 30/02-1253), slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) 2016 in med njimi 

tudi s SRS 34-Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah-pravnih osebah zasebnega 

prava (Uradni list RS, št. 95/15 in 74/16-popr), ki so začeli veljati 01.01.2016 in z Navodilom o 

predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 

86/16). 

Sklad 05 vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in sicer obe temeljni knjigi: 

glavno knjigo in dnevnik, terjatve in obveznosti pa vodi v glavni knjigi na saldakontih. Ker v letu 2016 

Sklad 05 ni imel gotovinskega poslovanja, tudi ni bil voden blagajniški dnevnik. Ravno tako ni bila 

vodena knjiga osnovnih sredstev, ker Sklad 05 nima nobenih osnovnih sredstev. 

 

2. Pojasnila k bilanci  stanja 

2.1. Dolgoročne kapitalske naložbe 

Sklad 05 je že v letu 2015 vplačal ustanovni vložek v Zadrugo Zebra, v kateri se združujejo ljudje, ki 

želijo uresničiti koncept trajnostno naravnane in na etičnih načelih delujoče finančne ustanove v 

Sloveniji-etične banke. 

2.2. Kratkoročna posojila 

Na dan 31.12.2016  je Sklad 05 izkazoval terjatev za dani kratkoročni kredit v višini 4.000,00, ki ga bo 

najemnik vrnil pred zaključkom leta. 

2.3. Kratkoročne poslovne terjatve 

Na dan 31.12.2016 je Sklad 05 izkazoval za 1.057,71 EUR odprtih kratkoročnih terjatev, ki se nanašajo 

na terjatve do ZRSZ za povračila stroška plače zaposlene na javnih delih in povračilo ZZZS za 

povračilo bolniške, manjši znesek pa se nanaša na terjatev za izvedeno delavnico. 

2.4. Denarna sredstva 

Sklad 05 je imel na svojem poslovnem računu na dan 31.12.2016 sredstva v višini 5.930,54 EUR. 

Navedeno stanje je usklajeno s stanjem na bančnem izpisku. 

2.5. Ustanovitveni vložek 

Ustanovitveni vložek Sklada 05 ostaja nespremenjen in na dan 31.12.2016 znaša 1.000,00 EUR. 
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2.6. Presežek prihodkov 

Na dan 31.12.2016 izkazuje Sklad 05 stanje presežka prihodkov nad odhodki v višini 8.808,94 EUR, 

saj je lanskoletnemu presežeku prihodkov (6.724,18 EUR) dodal še presežek, ustvarjen v letu 2016. 

V primerjavi z bilančnim dobičkom znaša davčni obračun presežka prihodkov nad odhodki, 

izračunan na podlagi deleža pridobitnih in nepridobitnih prihodkov in kritja izgub iz preteklih let 

samo 40,51 EUR. 

2.6. Kratkoročne poslovne obveznosti 

Na dan 31.12.2016 je Sklad 05 izkazoval neporavnane poslovne obveznosti v višini 1.379,31 EUR in 

sicer za stroške knjigovodsko računovodskih storitev za leto 2016, manjši del pa za povračilo 

materialnih stroškov, plačanih z gotovino. Navedene obveznosti so bile v začetku leta 2016 večino 

že poravnane. Sklad 05 je imel v letu 2016 zaposleno v prvih dveh mesecih delavko za polovičen 

delovni čas v okviru projekta EXIT, od marca pa do konca leta pa delavko na javnih delih za poln 

delovni čas, zato se v okviru kratkoročnih poslovnih obveznosti izkazujejo tudi obveznosti Sklada 

05 za decembrsko plačo. 

 

3. Pojasnila k izkazu poslovnega izida 

3.1. Prihodki 

V letu 2016 je Sklad 05 prejel donacijo iz dela dohodnine na podlagi Uredbe o namenitvi dela 

dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07 in 37/10)  v višini 71.755,76.506 EUR, kar 

predstavlja večinski del skladovih prihodkov. Glavnina dohodnine se nanaša na dohodnino iz leta 

2015, manjši del pa  je poračun za leto 2014 (1.561,69 EUR). 

Sklad 05 je v letu 2016 realiziral tudi prihodke iz lastne dejavnosti v višini 3.725,00 EUR in iz projekta 

PROFIT 13.537,50 EUR. Del sredstev pa je pridobil tudi iz naslova povračil stroškov zaposlene na 

javnih delih idr. 

 

3.2. Odhodki 

Sklad je pri svojem delu v letu 2016 porabil 12.455,85 EUR za stroške storitev, ki vključujejo  stroške 

storitev na projektu 0,5% naložbe, na projektu Profit, stroške bančnih storitev in knjigovodsko 

računovodskih storitev in povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom. 

V letu 2016 je Sklad 05 vseh 12 mesecev zaposloval delavko in sicer za prva dva meseca za 

polovičen čas in na projektu EXIT, od marca naprej pa za poln delovni čas na javnih delih. Stroški 

dela so bili v letu 2016 realizirani v višini 11.646,50 EUR. 

Med drugim je Sklad 05 v letu 2016 plačal tudi članarino za FEBEA 2015 in 2016 ter zagotavljal 

sredstva za stroške poslovnih prostorov v Ljubljani . 

Večji del donacije iz naslova 0,5% dohodnine je Sklad 05 nakazal posameznim prejemnikom na 

podlagi natančno pripravljenega seznama. Nakazila so v skupnem znesku znašala 58.688,31 EUR. 
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3.3. Poslovni izid 

V letu 2016 je Sklad 05 ustvaril pozitiven izid, saj so bili prihodki za 2.091 EUR višji od odhodkov.  

 

Priloge: 

- podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2016 
- podatki iz izkaza poslovnega izida 

v obdobju od 1.1. do 31.12.2016 

- dodatni podatki k izkazu poslovnega izida 

v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016 

- izjava 

 
 
 
 
 
 
II. POSLOVNO POROČILO O DEJAVNOSTIH SKLADA 05 ZA LETO 
2016 

Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe je zasebni finančni sklad namenjen financiranju in razvoju družbenega 
podjetništva ter družbenih inovacij. 

Poslanstvo Sklad 05 

Poslanstvo Sklada 05 - ustanove za družbene naložbe je financiranje, razvoj in podpora socialno podjetniških ter 
družbeno učinkovitih programov, projektov in dejavnosti organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, 
organizacij socialne ekonomije, socialnih podjetij ter dejavnosti drugih subjektov in posameznikov na naslednjih 
področjih: 

    * socialne ekonomije, socialnega podjetništva ter družbenih inovacij 
    * socialnega varstva 
    * varstva človekovih pravic 
    * varstva invalidov, žensk, starejših, otrok, brezposelnih in drugih ranljivih družbenih skupin 
    * zaposlovanja ter zagotavljanja delovnih mest za mlade in ranljive skupine 
    * družinskega varstva 
    * zagotavljanja enakih možnosti in socialne vključenosti ter preprečevanja diskriminacije 
    * varstva in promocije zdravja 

Organiziranost Sklad 05 

Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe je pravna oseba zasebnega prava ustanovljena po Zakonu o 
ustanovah. Sklad je bil ustanovljen  julija 2012 na podlagi soglasja Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve, njegova dejavnost pa je po zakonu splošno koristna. 
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Ustanovitelj Sklada 05 je podjetje Brez dobička – inovativne družbene storitve d.o.o. 

Sklad 05 je član skupine “Brez dobička”, ki jo sestavljajo SKUP – Skupnost  privatnih zavodov, Družba za 
mediacijo in reševanje sporov, Brez dobička – inovativne družbene storitve d.o.o. ter Sklad 05. 

Upravljalske in izvedbene naloge za Sklad 05 opravlja njegov ustanovitelj – podjetje Brez dobička d.o.o. 
Odgovorna oseba podjetja Brez dobička d.o.o. je direktor Primož Šporar. 

Dejavnosti Sklad 05 v letu 2016 

Sklad 05 je v letu 2016 izvajal naslednje dejavnosti: 
 

1. FINANČNE DEJAVNOSTI 
 
SKUPNA VREDNOST NALOŽB 
Višina zaprošenih naložb ob koncu leta 2016 je bila cca. 4,29 mio EUR v 300 naložbah s preko 160 
pogodbenimi partnerji. Realiziranih je bilo cca. 2,01 mio EUR (oz. 46%). 
 

 
 
PREMOSTITVENI KREDITI 
TISE kreditiranje v Sloveniji je v letu 2015 teklo samo glede poplačil že danih kreditov.  

 

Krediti Sparkasse so v letu 2016 imeli bistveno manjši obseg. Problem konkurenčnost, saj je kredite 

ponudil tudi SRRS, zato smo upravi banke predlagali znižanje obrestne mere na 2,25%. odločitev 

pričakujemo v letu 2017. Pri strankah ni težav z vračili.  

 

Sodelovanje smo želeli razširiti tudi z Erste banko, kjer smo opravili obisk, v decembru 2017 smo 

podpisali izjavo o nameri za sodelovanje z NLB d.d., za februar 2017 pa je predviden začetek 

pogovorov tudi z Unicredit Banko. 

 

Že decembra 2016 smo dali predlog za sodelovanje tudi SEFEA (za hitre nano kredite do 5.000 

EUR), realizacije v letu 2016 ni. 
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DRUGI DOLŽNIŠKI/MEŠANI FINANČNI PRODUKTI 

Pri  TISE še vedno možnost, da v letu 2017 ponudimo možnost podjetniških kreditov v primeru, da 

pridobi TISE garancijo iz EIF. 

 

NALOŽBE 05 2017 

Po dogovoru z ministrstvom za finance smo prilagodili program (spremenili komunikacijo, 

prilagodili pogodbe, odprli poseben namenski sklad SDN05 pri NLB d.d., uvajamo pred-

financiranje namenov, možnost poziva javnosti za predloge glede financiranja splošnih namenov) 

izvajanja. Predstavljeni nameni na http://www.sklad05.si/nameni/index/nalozbe05?stran=1.  

 

Po informativnem poročilu naj bi v letu 2016 zbrali cca. 94.000 EUR, s čimer je Sklad 05 na tretjem 

mestu v Sloveniji.  

 

SMS NALOŽBE  

Sklad 05 je podpisal pogodbe s telefonskimi operaterji za izvajanje akcij SMS donacij. Pilotno smo 

izvedli le eno akcijo (za OŠ Simon Jenko v Kranju), sistematično pa začenjamo z akcijami v letu 

2017.  

 

NALOŽBE IZ DONACIJ 

Sklad 05 je konec leta 2016 na podlagi interesa posameznikov in organizacij pripravil tudi pogodbe 

o sodelovanju za primere, ko le ti želijo pridobiti donatorska sredstva preko Sklada 05 (tovrstne 

donacije ne štejejo v dohodnino). Prvo pogodba bo podpisana januarja 2017.  

 

TRANS GIVING EUROPE - TGE 

Sklad 05 je (v imenu SKUP – Skupnost privatnih zavodov, ki je uradno član TGE) izvajal promocijsko 

kampanjo za povečanje čezmejnih namenitev oz. donacij. Realizacija je slaba, problem je 

doseganje tujih donatorjev, ki bi preko mreže financirali projekte v Sloveniji. 

 

 

2. PROGRAMSKO RAZVOJNE DEJAVNOSTI 

 
SIMIF  

Za Vlado RS je bil pripravljen projekt Social Impact Migrants Investment Fund, skupaj s SELECTRO 
iz Luksemburga. Projekt je vlada predstavljala v javnosti že v letu 2016, v 2017 pa naj bi ga formalno 
predstavila na konferenci o socialnem podjetništvu v SV Evropi, ki bo v Ljubljani 24/25. aprila 2017. 

 

PROFIT  

Sklad je nacionalni partner v projektu PROFIT namenjen finančnemu opismenjevanju ranljivih 
skupin in sektorja socialnega podjetništva. Vodilni partner sklopa je FEBEA, glavne dejavnosti pa 
se izvajajo v letih 2016/17, med drugim vzpostavljanje IT platforme za finančno opismenjevanje. 

 

DOBRODELNI TOREK 

Sklad je v letu 2016 podpisal pogodbo kot nacionalni partner v akciji Dobrodelni torek. več 
www.dobrodelnitorek.si. Vzpostavili smo prva partnerstva (Svet24, Lidl itd.) za promocijo akcije v 
letu 2017. 

 

IMPACT TOURISM 

V letu 2015 začet projekt z Liberty International (takrat izdan katalog, 30 produktov) ni bil tržen in 
je zastal. Premik predviden za leto 2017, ko ga izvajamo v okviru SKUP Grozd NVO Gorenjske 
dejavnosti.  
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Dplac 

Po Sklad 05 je bil kot del konzorcija izbran na razpisu NLB, prijavitelj je bil JZ Cene Štupar. Sklad 

05 je bil v 2016 na mentorski listi programa Ferfl.   

 

PROJEKTNA SKUPINA ZA FINANCIRANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN MGRT  

Sklad 05 je vodil skupino finančno podpornih institucij za socialno podjetništvo. Pripravljena so bila 

izhodišča za financiranje. Skupina v letu 2016 le delno aktivna. 

 

ZEBRA 

Sklad 05 je od decembra 2014 soustanovitelj Kooperative ZEBRA, katere namen je ustanovitev 

družbene banke. Primož Šporar je kot predstavnik Sklada 05 član nadzornega sveta kooperative. 

Tudi v letu 2016 ZEBRA ni naredila večjih premikov, fokusirani so na razvoj nekaterih storitev 

(računovodstvo, pravno svetovanje itd.), ne pa na ustanovitev banke/hranilnice. 

 

EXIT 
Sklad 05 je bil le partner (nosilec SKUP), dejavnost Sklada je bila opravljena skladno s predlogom, 
program se je zaključil februarja 2016 in bil potem nadgrajen v okviru akcije Dobrodelni torek. 

 

 

3. DOGODKI, ČLANSTVA 

 

ORGANIZACIJA DOGODKOV  

Sklad 05 je bil so-organizator pri izvedbi 7. dnevov socialne ekonomije (12/13. oktober 2016). 

 

ČLANSTVO V ORGANIZACIJAH, TELESIH  

 Sklad 05 ostaja pridruženi član FEBEA, od maja 2014, letna članarina 1.500 EUR 

 

 Sklad 05 je v strokovni svet Foruma socialnega podjetništva na skupščini predlagala 

Primoža Šporarja, ki je bil tudi izvoljen, december 2014. Mandat bo prenehal veljati v 

2017 s predvidenimi novimi volitvami 

 

 Primož Šporar je oktobra 2014 član uprave Euclid Network London (2014-2017) 

 

 Sklad 05 se je zanimal še za članstvo v dveh mrežah in sicer Euclid Network (800 EUR letna 

članarina) ter EVPA (1.200 EUR), članstvi še nista bili realizirani.  

 

 Brez dobička (ustanovitelj) je bil član Mreže za družbeno odgovornost in Foruma socialnega 

podjetništva. Članstvo v mreži smo z 31.12.2016 zaključili. 

 

 

4. POSLOVANJE 

 

V letu 2016 smo preko javnih del zaposlili sodelavko Jasmino Imamović 

 

Marca 2016 smo pridobili v uporabo prostore v Banki Sparkasse v Ljubljani, kjer plačujemo 

materialne stroške, ne pa najemnine. 

 

Sklad 05 ima še naprej možnost brezplačne uporabe programa Salesforce, ki ga v praksi ne 

uporablja.  
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Spletne strani vzdržuje Kristjan Strojan, tekoče vsebine dodajamo sami, zlasti obveščanje preko 

twittov je aktivno.  

 

Sklad 05 je prostovoljska organizacija in je vključeval v delo tudi prostovoljce, o čemer smo poročali 

tudi AJPESu. 

 

Sklad 05 za poslovanje v letu 2016 ni najemal kreditov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisal Primož Šporar  

predsednik uprave Sklad 05       Kranj, 25.2.2017 

 

 

Kronološki pregled dejavnosti Sklad 05 v letu 2016 

Povzeto po Twitter objavah 

Brez dobicka in Nova Ljubljanska banka sta 20.12.2016 podpisala izjavo o nameri za sodelovanje pri razvoju socialne 
ekonomije v Sloveniji. 

Sklad 05 bo v decembru 2016 namesto za čestitke ob novem letu namenil 200 EUR kot donacijo uporabnici materinskega 
doma 

Dobrodelni torek - dan za zaposlovanje 29.11.2016 v Svet24 

 

28.11.2016 se v Bruslju udeležujemo EESO Social Economy Category srečanja, kjer EC predstavlja poročilo GECESa.  
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Sklad 05 na konferenci "The development of cooperatives: financial instruments for investing", ki jo 23.11.2016 v Bruslju 
organizira CECOP 

Mestna občina Kranj (1.600 EUR) in Sklad 05 (2.400 EUR) sta zagotovila sredstva za nakup šivalnih strojev za program 
Impact Textile 

Sklad 05 novembra 2016 na podlagi zaključkov 7. DSE začel pogovore z bankami o prilagojenih finančnih instrumentih za 
nevladne organizacije 

Mestna občina Kranj dodelila 8.450 EUR socialnemu podjetju Impact so.p za program Impact Textile 

Sklad 05 se 8.11.2016 v Kočevju Ljubljani udeležuje posveta "Potenciali krožnega gospodarstva v JV regiji" 

Sklad 05 se 8.11.2016 v Ljubljani udeležuje mednarodne konference "Socialno kmetovanje kot orodje za zaposlovanje 
ranljivih ciljnih skupin" 

Sklad 05 2.11.2016 v Ljubljani na neformalnem srečanju s predstavniki TISE iz Poljske. 

Sklad 05 na delavnici v Skofji Loki 26.10.2016 o moznostih financiranja druzbenih podjemov, merjenju njihovih ucinkov in 
pomenu partnerstev 

Zmagovalci EIB Tournamenta 2016 so Aprendices Visuales iz Francije z inovacijo za avtisticne otroke, dogodka se je 
udeležil tudi Sklad 05 

Sklad 05 na srečanju 13.11.2016 na Ministrstvu za finance predstavil izvajanje programa Naložbe 0,5% za leto 2017 in 
naprej. 

18.10.2016 na FEBEA konferenci srečanje Sklad 05 in SEFEA glede premostitvenih kreditov za NVO za CLLD ter 
financiranja delavskih odkupov 

Evropsko združenje etičnih in alternativnih bank FEBEA 18. oktobra 2016 praznuje 15 letnico. Sklad 05 se udeležuje 
srečanja v Parizu. 

5.10.2016 Sklad 05 dosegel 2 mio EUR zagotovljenih sredstev, kar je 48% od skupaj želenih 4.2 mio EUR v 279 upravljanih 
družbenih naložbah. 

Sklad 05 v okviru Naložb 0,5% za leto 2015 financira za 60.170 EUR družbenih naložb, v zadnjih treh letih skupaj 127.545 
EUR 

Sklad 05 partner Dobrodelnega dneva v Piranu. Vabljeni! 

 

Brez dobička in Liberty na Green Destinations Day (Ljubljana, SEP 2016) v Green Lab in izbor Top10 Green Solutions 
prijavila Impact Tourism; http://greendestinationsday.com/exhibitors/  
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Nedelo ob obisku Henrya Timmsa, pobudnika globalne kampanje Giving Tuesday http://www.delo.si/nedelo/pravilo-
dobrodelnosti-vec-ko-das-vec-dobis.html … 

Časten obisk Henry Timms-a v Gostilna dela - poklicno učenje mladih, kjer je z njim opravila pogovor Eva Senčar. 
http://fb.me/KTcqZjAu  

Projekt "Promoting Financial Awareness and Stability - PROFIT" V maju in juniju smo zbirali vprašalnike v zvezi z... 
http://fb.me/8bPfwaE4E  

30.junija 2016 na obisku Sklada 05 Henry Timms, izvršni direktor organizacije 92Y iz ZDA in ustanovitelj globalne akcije 
#GivingTuesday 

Sklad 29.6.2016 sodeluje v webinarju "Non financial support for Social Entrepreneurship", ki ga organizira European 
Venture Philantrophy A. 

Sklad 05 dne 23.6.2016 v Bruslju na srečanju o članstvu v evropski mreži EVPA, ki deluje na področju filantropije in 
družbenih vlaganj. 

Sklad 05 v partnerstvu projekta SENTINEL, ki ga je Hungarian Charity Service of the Order of Malta 22.6.2016 oddal na 
razpis Interreg CE 

Sklad 05 21.5.2016 sodeluje v EVPA webinarju "Ordinary People as Social Impact Investors - Exploring Emerging Retail 
Models" 

Eldina iz #GivingTuesdaySlovenia v akciji na Harley Davidson HOG Rally-u v Portorožu 

 

Sklad 05 in prva #GivingTuesday akcija v Sloveniji od 16/19. junija na Harley Davidson HOG Rally-u v Portorožu. 

Sklad 05 v Naložbah 0,5% za leto 2015 zbral 5.767 zahtev za namenitev dohodnine v skupni vrednosti 69.166,57 EUR 
(informativna ocena). 

Sklad 05 za leto 2015 po zbrani dohodnini (Naložbe 0,5%) že na 3. mestu v Sloveniji. Info 
http://www.fu.gov.si/?id=240#xPrejemniki%20namenitve%20dela%20dohodnine%20za%20donacije … 

Danes vas vabimo na brezplačno delavnico Impact Tourism – priložnost za nevladne organizacije, socialna podjetja... 
http://fb.me/388ZrFsys  

Sklad 05 dobili soglasje organizatorjev za impactizacijo HOG Harley Davidson Rallya v Portorožu od 16-19. junija 2016 
(5.000 motoristov) 

30. junija 2016 launch event svetovne kampanje #GivingTuesday (Dobrodelni torek) v Sloveniji. Več 
http://www.sklad05.si/stran/31/gtslo  

Udelezili smo se podelitve nagrad udelezencem programa Ferfl, ki jo JZ Cene Stupar organizira 31.5.2016 v Ljubljani. 
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FURS pri inšpekcijskem nadzoru v mesecu maju 2016 ni ugotovil nobenih nepravilnosti pri poslovanju Sklada 05 

Sklad 05 zaprosil za srečanje na Ministrstvu za finance zaradi mnenja ministrstva v zvezi z izvajanjem programa Naložbe 
0,5% 

Sklad 05 je 13.5.2016 podpisal pogodbo o sodelovanju v svetovni kampanji #GivingTuesday (Dobrodelni torek) kot 
predstavnik Slovenije 

Vrednost želenih naložb Sklada 05 v maju 2016 presegla 4.0 mio EUR. Realizacija približno 46%, zagotovili smo 1.86 mio 
EUR. 

Sklad 05 na podlagi izvajanja programa EXIT dne 22.3.2016 preko javnih del zaposluje bivšo uporabnico materinskega 
doma 

Banka Sparkasse omogočila skupini Brez dobička brezplačno uporabo pisarne v poslovni stavbi Banke Sparkasse (Cesta v 
Kleče 15, Ljubljana) 

Sklad 05 je 17.3.2016 predstavil instrumente financiranja na skupscini Turisticne zveze gornjega Posocja v Bovcu. 

Sklad 05 v marcu dobil odobreno zaposlitev preko javnih del. Narocnik Mestna obcina Kranj, zaposlili bomo uporabnico iz 
materinskega doma. 

Podjetje Toper na predlog Sklada 05 razvilo večnamensko toplo in nepremočljivo oblačilo za migrante. 

Uvodni govor John Low CAF na Euclid Network Summit v Zagrebu 25.2.2016, kjer sodeluje tudi Sklad 05. 

Sklad 05 in British Council 11.2.2016 na srečanju o možnostih sodelovanja za razvoj družbenega podjetništva, naložb in 
inovacij v Sloveniji 

Sklad 05 in Občina Bohinj za izgradnjo nordijskega centra v Bohinju predlagala AmChamu in partnerjem partnerstvo v 
akciji Vračamo družbi 

Članica A reprezentance v smučarskih skokih Katja Požun s skladom podpisala pogodbo o sodelovanju v Naložbah 0,5%. 

Sklad 05 9.2.2016 na srečanju s Smučarsko zvezo Slovenije o možnostih sodelovanja pri financiranju 

Sklad 05 dne 1.2.2016 oddal prijavo za zaposlitev ene osebe preko javnih del za pomoč pri izvajanju programov sklada na 
območju Gorenjske 

FURS pri Skladu 05 v januarju 2016 začenja inšpekcijski nadzor za leto 2014 

Sklad 05 se 27.1.2016 v Bruslju udeležuje tehnične delavnice o instrumentih EuVECA in EuSEF, ki jo organizira Evropska 
komisija. 

Sklad 05 pri FEBEA zaprosil za dokapitalizacijo v višini 200.000 EUR v letu 2016, 500.000 EUR v letu 2017 ter 1 mio EUR v 
letu 2018. 

Pridružite se nam na skupni poti in omogočite zaposlitev bivše uporabnice storitev varnih hiš. Pošljite SMS na... 
http://fb.me/53dscaGun  

Manja Munda se 18/19.1.2016 v Bratislavi v imenu Sklada 05 udeležuje kick off srečanja v okviru projekta PROFIT. 

Prijavite se na TGE novičke in spremljajte novosti! Obiščite tudi prenovljeno uradno spletno stran... 
http://fb.me/2CUsSfGwW  

Selectra iz Luxembourga ter Sklad 05 za slovensko vlado 6.1.2016 pripravila predlog sheme za SIMIF - Social Impact 
Migrants Investment Fund 
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