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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 2017 so bili izdelani v skladu Zakonom o računovodstvu
(Uradni list RS 23/99 in 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE), 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, 74/16-popr. In 23/17), 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 in 76/17).
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 2017
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. Vložek ostaja tudi v letu 2017 nespremenjen.
2.2. Kratkoročna posojila
Na dan 31.12.2017 Sklad 05 izkazuje terjatev za dana dva kratkoročna kredita v skupni višini
9.700,00, katerih rok vračila je pred zaključkom leta 2018.
2.3. Kratkoročne poslovne terjatve
Na dan 31.12.2017 Sklad 05 izkazuje za 10.657,04 EUR odprtih kratkoročnih terjatev, ki se nanašajo
na terjatve do SVRL za projekt SENTINEL, ki ga je Sklad 05 pridobil na javnem razpisu.
2.4. Denarna sredstva
Sklad 05 je imel na svojem poslovnem računu, odprtem pri Banki Sparkasse d.d. Ljubljana na dan
31.12.2017 sredstva v višini 35.744,12 EUR, na poslovnem računu, odprtem pri Novi Ljubljanski banki
d.d. Ljubljana pa 6,87 EUR. Navedeno stanje je usklajeno s stanjem na bančnem izpisku obeh bank.
2.5. Ustanovitveni vložek
Ustanovitveni vložek Sklada 05 ostaja nespremenjen in na dan 31.12.2017 znaša 1.000,00 EUR.
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2.6. Presežek prihodkov
Na dan 31.12.2017 izkazuje Sklad 05 stanje presežka prihodkov nad odhodki v višini 28.243,86 EUR,
saj je lanskoletnemu presežeku prihodkov (8.808,94 EUR) dodal še presežek, ustvarjen v letu 2017.
V primerjavi z bilančnim dobičkom znaša davčni obračun presežka prihodkov nad odhodki,
izračunan na podlagi deleža pridobitnih in nepridobitnih prihodkov samo 1,16 EUR.
2.7. Kratkoročne finančne obveznosti
Na dan 31.12.2017 Sklad 05 izkazuje finančne obveznosti v višini 25.059,37 EUR in sicer iz naslova
kratkoročnega kredita, najetega pri Banki Sparkasse d.d. Ljubljana.
2.8. Kratkoročne poslovne obveznosti
Na dan 31.12.2017 Sklad 05 izkazuje neporavnane poslovne obveznosti v višini 1.997,93 EUR in sicer
za stroške knjigovodsko računovodskih storitev za leto 2017, manjši del pa za povračilo materialnih
stroškov, plačanih z gotovino. Sklad 05 je imel konec leta zaposleno delavko za skrajšan 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 2017 je Sklad 05 realiziral 133.496,38 EUR prihodkov.
Največji del skladovih prihodkov se nanaša na prihodke iz javnih sredstev (110.469,41 EUR). Večino
teh je prejeta donacija 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 92.228,23 EUR. Glavnina prejete donacije izvira iz
dohodnine iz leta 2016, manjši del pa je poračun za leto 2014 (283,43 EUR) in za leto 2015 (3.021,25
EUR).
Ostali prihodki iz javnih sredstev so še:
- prihodki za projekt PROFIT (javni razpis) v višini 5.640,63 EUR,
- prihodki za projekt SENTINEL (javni razpis) v višini 10.657,04 EUR in
- prihodki iz povračil stroškov zaposlene na javnih delih in povračilo bolniške v višini 1.943,51
EUR.
V letu 2017 je Sklad 05 poleg prihodkov iz javnih sredstev pridobil tudi neprofitne prihodke iz donacij
v višini 23.018,61 EUR.
Ostali prihodki, realizirani v višini 8,36 EUR, so prihodki iz naslova obresti od stanja sredstev na
poslovnem računu in pozitivnih evrskih izravnav.

3.2. Odhodki
Sklad je pri svojem delu v letu 2017 za pisarniški material in drobni inventar porabil 122,97 EUR.
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Za stroške storitev je Sklad 05 v letu 2017 porabil 15.688,76 EUR, ki vključujejo stroške storitev
vodenja projekta 0,5% naložbe, projekta Profit, stroške bančnih storitev in knjigovodsko
računovodskih storitev, stroške najemnin poslovnih prostorov, stroške telefonskih storitev ipd..
Sklad 05 je večino leta 2017 imel zaposleno delavko in sicer za prva dva meseca in pol za poln
delovni čas na javnih delih, od junija do začetka novembra delavko za poln delovni čas, od sredine
novembra do konca leta 2017 pa delavko za skrajšani delovni čas (30-urini delovni čas). Stroški
dela so bili v letu 2017 realizirani v višini 14.771,30 EUR.
Med drugim je Sklad 05 v letu 2017 pokrival stroške izvedbe projektov, plačila članarine za FEBEA
in EVPA ter zagotavljal sredstva za obratovalne stroške poslovnih prostorov v Ljubljani v skupni
višini 5.293,88 EUR.
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 51.326,07 EUR.
Iz prejetih drugih donacij je Sklad 05 nakazal donacije raznim prejemnikom v višini 11.834,08 EUR,
namenske donacije za Liljano Škanter pa na njen račun v višini 13.905,50 EUR.

3.3. Poslovni izid
V letu 2017 je Sklad 05 ustvaril pozitiven izid, saj so bili prihodki za 19.435,14 EUR višji od odhodkov,
po pokritju davka od dohodkov pravnih oseb v višini 0,22 EUR pa je čisti presežek prihodkov nad
odhodki obračunskega obdobja znašal 19.434,92 EUR.

Priloge:
-
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podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2017
podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju od 1.1. do 31.12.2017
dodatni podatki k izkazu poslovnega izida
v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017
izjava

II. POROČILO O DEJAVNOSTIH SKLADA 05 ZA LETO 2017
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.
Ustanovitelj Sklada 05 je podjetje Brez dobička – inovativne družbene storitve d.o.o.
Sklad 05 je član družbeno podjetniške 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 2017
Sklad 05 je v letu 2017 izvajal naslednje dejavnosti:
1.

FINANČNE DEJAVNOSTI
SKUPNA VREDNOST NALOŽB
Višina zaprošenih naložb ob koncu leta 2016 je bila cca. 4.640.000 EUR v 366 naložbah. Realiziranih
je bilo cca. 2.200.000 EUR (oz. 45%).
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PREMOSTITVENI KREDITI
TISE kreditiranje v Sloveniji je v letu 2017 teklo samo glede poplačil že danih kreditov.
Krediti Sparkasse so tudi v letu 2017 imeli manjši obseg. Uspeli smo znižati obrestne mere na
najmanj 2,25%. Pri strankah ni težav z vračili.
V decembru 2016 smo podpisali izjavo o nameri za sodelovanje z NLB d.d., vendar v letu 2017 ni
bilo realizacije. V letu 2017 smo podpisali izjavo o nameri še z Intesa Sanpaolo banko, ter začeli
dogovarjati sodelovanje z Delavsko hranilnico.
Tudi v letu 2017 smo dali predlog za sodelovanje FEBEA oz. SEFEA (za hitre nano kredite do 5.000
EUR). Z namenom vzpostavitve sklada za financiranje smo se včlanili tudi v EVPA.
DRUGI DOLŽNIŠKI/MEŠANI FINANČNI PRODUKTI
V letu 2017 je bil pripravljen predlog za Social Impact Fund Slovenia, kjer bi ob pomoči EVPA
zagotovili hibridno financiranje.
V jeseni 2017 smo začeli pogovore o sodelovanju Sklada 05 pri razvoju impact sklada Feelsgood, ki
naj bi financiral programe v Sloveniji in na Hrvaškem.
Preko TISE ponujamo možnost podjetniških kreditov, ki so pozavarovani z EIF sredstvi.
NALOŽBE 05 2017
Po informativnem poročilu naj bi v letu 2017 zbrali cca. 110.000 EUR, s čimer Sklad 05 ostaja na
tretjem mestu v Sloveniji.
Ukrepi, ki so bili sprejeti v drugi polovici leta 2016 in v letu 2017 na podlagi dogovora z Ministrstvom
za finance:
a.

zbiranje dohodnine v dohodninskem letu 2016 dokončali na stari način z 31.12.2016

b.

v drugi polovici leta 2016 pripravili nov model, spremembe oz. prilagoditve (za katere smo
prilagodili tudi dokumentacijo, obrazce, vabila itd. za izvajanje programa):
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Zbiranje dohodninskih namenitev izrecno poteka za naš posebej ustanovljen sklad (sklad
družbenih naložb SDN05). Zahteve zbiramo samostojno ter s pomočjo partnerjev. Običajni
načini zbiranja so možnost spletne oddaje zahtevka, zaprošanje za namenitev na dogodkih,
predstavitve v medijih, partnerstvo z medijsko hišo Media24 itd.



Dolgoročni namen SDN 05 je upravljanje s sredstvi na način, da jih bomo ob pomoči finančnih
institucij ohranjevali oz. povečevali.



Zato smo odprli namenski TRR in v letu 2016 in 2017 podpisali posredniške pogodbe in izjave
o nameri z Banko Sparkasse d.d., Novo Ljubljansko banko d.d., Banko Intesa SanPaolo d.d.,
TISE Poljska ter se včlanili v FEBEA (Italija) in EVPA (Belgija). V letu 2018 je v pripravi izjava o
nameri z Delavsko hranilnico.



S temi sodelovanji lahko poleg sredstev iz 0,5% (cca. 90.000 EUR za leto 2016) v SDN 05
pritekajo tudi sredstva, ki jih zagotovimo s partnerji (npr. 500.000 EUR za večje
premostitvene kredite Banke Sparkasse d.d., 250.000 EUR sredstev EVPA sklada itd.)



Uprava je sprejela sklep, da Sklad 05 jamči, da bo vsaj 90% zbranih sredstev v SDN 05
uporabljenih za lastno dejavnost SDN05 in sicer je uprava določila naslednje kategorije
namenov, ki se štejejo za lastno dejavnost SDN05:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naložbe za razvoj nevladnih organizacij
Naložbe v dejavnosti nevladnih organizacij
Naložbe v družbeno podjetništvo in inovacije
Naložbe v splošno koristno infrastrukturo in opremo
Naložbe v splošno koristne programe
Naložbe v ljudi

Uprava Sklada 05 vsakoletno določi posamične namene financiranja. Predloge za
financiranje lahko pridobi tudi na podlagi javnega poziva ali sodelovanja z neprofitnimi
organizacijami (npr. regionalna stičišča nevladnih organizacij, ki jih financira Ministrstvo za
javno upravo).
Za vsako našteto kategorijo (1-6) primer posamične največje naložbe iz sredstev zbranih z
dohodnino v letu 2016 in izplačan v letu 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SDN Sklad za hitre premostitvene kredite za nelikvidne nevladne organizacije
(5.000 EUR, znotraj Sklada 05, več prejemnikov, npr. Zavod tri itd.)
Sofinanciranje evropskega projekta IDEAS (5.000 EUR, raznolikost v
zaposlovanju, prejemnik SKUP – Skupnost privatnih zavodov)
Sofinanciranje patenta za družbeno inovacijo WoodBelt (3.150 EUR, znotraj
Sklada 05)
Oprema za zdravljenje (6.053 EUR, Bolnišnica za porodništvo in ginekologijo)
Izvajanje programa varstva živali (3.536 EUR, Zavetišče za zapuščene živali
Ljubljana)
Humanitarna pomoč invalidni osebi za rešitev stanovanjskega položaja (6.667
EUR, invalidna oseba)

Skladno s pravili FEBEA o namenski porabi zagotavljamo varno, pregledno in učinkovito porabo
Uvedli smo možnost t.i. osvežitvenega zbiranja za primere, ko donatorji niso več davčni zavezanci,
prekličejo oddano zahtevo ali jo namenijo drugemu zavezancu
Poleg vsebinskih/operativnih ukrepov so bili sprejeti še ukrepi postopkovne narave:
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sklep FURSa o ustavitvi postopka, ker niso bile ugotovljene nepravilnosti je bil poslan pristojnim
ministrstvom maja 2017



pomladi 2017 smo Ministrstvu za finance ponudili sodelovanje v morebitnem postopku
spreminjanja dohodninske zakonodaje (zlasti glede porabe sredstev, saj je strani odhodkov
oteženo ugotavljanje dejanskega stanja, ker za upravičence ni posebnih določb o obravnavi
sredstev iz dohodnine ter o njihovi porabi – npr. ni potreben poseben TRR, ni potrebno posebno

stroškovno mesto, višina sredstev ni razvidna iz letnih poročil, ni poročanja o vsebinski porabi, še
manj so vzpostavljena orodja za merjenje učinka itd.)


decembra 2017 (8. Dnevi socialne ekonomije) smo predlagali, da se dodatna sredstva za nevladne
organizacije ne zagotavljajo iz nerazporejenega dela dohodnine, kot naj bi predlagala vlada (kar je
po našem mnenju v nasprotju z namenom dohodninskega zakona, ki naj bi spodbujal aktivnosti
upravičencev) ampak iz drugega vira, vsekakor pa naj se zagotavlja dodatno financiranje nevladnih
organizacij
SMS NALOŽBE
Sklad 05 je podpisal pogodbe s telefonskimi operaterji za izvajanje akcij SMS donacij. V letu 2017
smo izvedli nekaj akcij financiranja, obseg precej omejen zaradi pomanjkanja kadrov.
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. Sklad 05 je
v letu 2017 izvajal le nekaj primerov tovrstnega financiranja.
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 za Slovenijo je nezadostna,
problem je doseganje tujih donatorjev, ki bi preko mreže financirali projekte v Sloveniji.
TGE je imel sicer v letu 2017 približno 10.5 mio EUR čezmejnih donacij. Sklad 05 se je prvič vključil
tudi v mednarodni projekt Common Goal (pledge nogometašev za namenitev 1% prihodkov v
dobrodelne namene), prve donacije so bile pridobljene v decembru 2017 (predsednik UEFE
Aleksander Čeferin).

2.

PROGRAMSKO RAZVOJNE DEJAVNOSTI
SIMIF
Za Vlado RS je bil že v letu 2016 pripravljen projekt Social Impact Migrants Investment Fund, skupaj
s SELECTRO iz Luksemburga. V 2017 je vlada predstavila projetk na konferenci o socialnem
podjetništvu v SV Evropi v Ljubljani 24/25. aprila 2017. Nadaljnjega napredka ni bilo.
PROFIT
Sklad je nacionalni partner v projektu PROFIT namenjen finančnemu opismenjevanju ranljivih
skupin in sektorja socialnega podjetništva. Vodilni partner sklopa je FEBEA, nekatere dejavnosti so
se izvajale tudi v letu 2017, med njimi vzpostavljanje IT platforme za finančno opismenjevanje ter
njeno prevajanje v slovenski jezik.
DOBRODELNI TOREK
Sklad je v letu 2016 podpisal pogodbo kot nacionalni partner v akciji Dobrodelni torek. več
www.dobrodelnitorek.si.
V letu 2017 smo 28.11.2017 organizirali Dobrodelni torek v Sloveniji. Pred tem smo podpisali prvo
pogodbo o sodelovanju s podjetjem Lidl Slovenija, ki je v novembru tudi zaposlilo prvo osebo
(uporabnica storitev materinskega doma).
SENTINEL
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Sklad 05 je v letu 2017 postal projektni partner v projektu SENTINEL - Advancing and
strengthening Social Enterprises to maximize their impact in the economic and social sector of
Central European countries (del programa Interreg Central Europe), ki se izvaja do konca maja
2020. V treh letih izvajanja projekta bomo skupaj s projektnimi partnerji razvijali in raziskovali
trenutno stanje socialnih podjetij v ranljivih regijah EU in različne možnosti podpore.
Projektni partnerji: Hungarian Charity Service of the Order of Malta (glavni partner), Trentino
federation of cooperation, Central European Initiative - Executive Secretariat, Sklad 05 - Ustanova
za družbene naložbe, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, Rzeszow Regional
Development Agency, Regional Centre of Social Assistance in Rzeszow, Institute of Social
Innovations, Social Impact gGmbh, KONETT Hungaria Community Development Nonprofit Ltd.
Vrednost projekta: 2.110.521,20 EUR
Trajanje projekta: 36 mesecev (začetek 01. 06. 2017)
Projekt SENTINEL cilja na raziskavo in razvoj kompetenc potrebnih za uspešno socialno
podjetništvo, ter podporo socialnim podjetnikom (inkubatorji, mreženje). V okviru projekta bomo
s projektnimi partnerji raziskali potrebe socialnih podjetij v fazi ustanovitve, razvoja in rasti, ter
doseganju stabilne vloge na trgu. V sklopu rešitev se bodo ustvarili paketi za uspešno mentoriranje
novih socialnih podjetij, rešitve za razvoj podjetniških spretnosti in boljše mreženje med
podjetniki.
Sklad 05 je v projektu v letu 2017 pomagal raziskati obstoječo podporo socialnim podjetjem in
potrebe podjetnikov. S to raziskavo bo jasen razkorak med trenutnim stanjem podpornega okolja
in željami podjetij. Skupaj s partnerjem PRIZMA bomo poročali o primerih, ki so esencialni del faze
razvoja paketa za uspešno mentoriranje socialnih podjetij. Po razvoju modela (na projektni ravni)
bomo sodelovali pri testni implementaciji v podravski regiji – s posebnim fokusom na financiranju
družbenih inovacij. Testna izvedba nam bo omogočila grajenje mreže v ranljivi regiji in temeljito
spoznavanje trenutne situacije. Po koncu izvedbe pilotne implementacije bomo sodelovali pri
evaluaciji in predlogu izboljšav. Vlogo bomo imeli pri sestavi predlogov za boljšo uporabo in
nadgradnjo že obstoječih podpornih okolij.
Za stalen doprinos projektu smo vključeni v delovno skupino deležnikov, ki bo iskala inovativne
rešitve za izzive socialnih podjetij v Sloveniji.
IMPACT TOURISM
V letu 2015 začet projekt z Liberty International (takrat izdan katalog, 30 produktov) je doživel
obuditev. V avgustu 2017 smo ga v konzorciju prijavili na razpis MGRT za integralne turistične
produkte, rezultati še niso znani.
PROJEKTNA SKUPINA ZA FINANCIRANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN MGRT
Sklad 05 je formalno vodil skupino finančno podpornih institucij za socialno podjetništvo, realno v
letu 2017 ni bila opravljena nobena aktivnost.
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 2017 ZEBRA ni naredila večjih premikov, fokusirani so na razvoj nekaterih storitev
(računovodstvo, pravno svetovanje itd.), ne pa na ustanovitev banke/hranilnice.

3.

DOGODKI, ČLANSTVA
ORGANIZACIJA DOGODKOV
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Sklad 05 je bil so-organizator pri izvedbi 8. dnevov socialne ekonomije (7. december 2017).
Poleg tega je organiziral dogodke v okviru projektov (npr. SENTINEL 1. srečanje projektih
partnerjev v Ljubljani, 28/29.11.2017).
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 je prenehal v 2017


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



Sklad 05 je postal član EVPA (1.200 EUR članarine)



Brez dobička (ustanovitelj) je član Združenja socialne ekonomije (50 EUR članarine)

4. POSLOVANJE
V letu 2017 smo na projektu SENTINEL zaposlili sodelavko Manjo Munja (vodja razvoja).
Od marca 2016 imamo v uporabo prostore v Banki Sparkasse v Ljubljani, kjer plačujemo materialne
stroške, ne pa najemnine. Na podlagi podpisane izjave o nameri lahko uporabljamo prostore CIP
NLB v Ljubljani.
Sklad 05 ima še naprej možnost brezplačne uporabe programa Salesforce.
Spletne strani vzdržuje Kristjan Strojan, tekoče vsebine dodajamo sami, zlasti obveščanje preko
twittov.
Sklad 05 je prostovoljska organizacija in je vključeval v delo tudi prostovoljce, o čemer smo poročali
tudi AJPESu.
Sklad 05 je za poslovanje v letu 2017 najel premostitveni kredit pri Banki Sparkasse d.d.

Zapisal Primož Šporar
predsednik uprave Sklad 05

10

Kranj, 26.2.2018

Kronološki pregled dejavnosti Sklad 05 v letu 2017
Povzeto po Twitter objavah
STA o Dobrodelnem torku kot svetovnem dnevu darovanja.

V Delu 20.12.2017 o Skladu 05 in modelu zbiranja dohodninskih namenitev.

Preko 130 udelezencev bo na 8. DSE razpravljalo o pogojih delovanja SP, financnih vidikih delovanja in dobrih praksah znotraj
socialne ekonomije. Skupina Brez dobicka bo predstavili tudi projekte SENTINEL, EmPublic, PROFIT IN SIV.
Dr. Zoran Stancic na 8. Dnevih socialne ekonomije, ki jih 7.12.2017 organizirajo SENT, SKUP in ZSES v Hisi EU.

11

Gorenjski glas 1.12.2017 predstavlja 1. Pro bono mediacijski dan, ki smo ga v SKUPu s partnerji organizirali 28.11.2017 na
Dobrodelni torek.

Aleksander Ceferin, predsednik UEFA se je pridruzil akciji Common Goal, ki jo podpirata TGE in Sklad 05. Vec na:
Prijetna vecerja v okviru projekta SENTINEL v restavracija Druga violina.

Sklad 05 v okviru TransnationalGivingEurope - TGE podpira projekt Common Goal in nogometase s Juanom Mato na celu.
http://www.common-goal.org
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Sklad 05 in Prizma 28. in 29.11.2017 v Ljubljani gostita 35 udelezencev 2. srecanja partnerjev projekta SENTINEL.

Svet 24 v torek 28.11.2017 o akciji Dobrodelni torek.
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Eden prvih podpornikov in financerjev Sklada 05 od junija 2017 z nazivom Sir. Cestitke in zahvale Sir John Low!

Sklad 05 10.11.2017 v Bruslju na predstavitvi CIRIEC studije "Best practices in public policies regarding the European Social
Economy".

Sean Hinton, CEO of Soros Economic Development Fund kot key speaker na 17. EVPA letni konferenci v Oslu 9.11.2017.
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O social investmentu na CEE zajtrku, ki ga EVPA 9.11.2017 organizira v Oslu v okviru letnega srecanja in na katerem sodeluje
tudi Sklad 05.

Sklad 05 v okviru projekta Sentinel v Ljubljani 8.11.2017 in 13.11.2017 organizira fokusne delavnice o socialnem podjetnistvu.
Izšle 3. PROFIT novice: http://mailchi.mp/7ce3cd29f251/3rd-profit-project-newsletter?e=bc68570b0f …
Novo izvoljena uprava in ekipa Euclid Network v Rotterdamu 24.10.2017.

Skupina Brez dobicka 30.10.2017 zacela s prvim postopkom patentne zascite za enega od svojih inovativnih izdelkov.
Primoz Sporar 24.10.2017 v imenu Sklada 05 na Board strategy dnevu Euclid Networka v Rotterdamu.
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Sklad 05 se v Rotterdamu 24.10.2017 udelezuje Annual General Assembly Euclid Networka. Vec na http://euclidnetwork.eu .
Impact so.p. 18.10.2017 na bruseljskem letaliscu uspesno preizkusil pas za hlace, ki ga pri varnostnem pregledu ni potrebno
odstraniti.
Sklad 05 dne 18.10.2017 podal pobudo MIZŠ, da se v koncept Centra znanosti vsebinsko umesti tudi podrocje druzbenega
inoviranja.
Sklad 05 je 17. oktobra 2017 postal clan European Venture Philantrophy Association - EVPA s sedezem v Bruslju.

Socialno podjetje Impact 13.10.2017 oddalo prijavo za sodelovanje v akciji Lojtr'ca domačih podjetja Lidl Slovenija.
Sklad 05 v Bruslju 27.9.2017 sodeluje na European Innovation Impact Summitu, informacije http://www.ideaseurope.eu .
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27.9.2017 Sklad 05 v Bruslju v EESO strokovni skupini za socialne zadeve o mnenju "Financiranje organizacij civilne druzbe s
sredstvi EU".
Brez dobicka, Liberty in partnerji 25.9.2017 oddali prijavo na razpis MGRTja za integralne turisticne produkte v vrednosti
138.500 EUR.
Sklad 05 sodeloval na humanitarnem teku, ki ga v pomoc druzinam v stiski organizira Svet24 na Bledu 23.9.2017.

FURS 20.9.2017 nakazal 86.442 EUR Skladu 05 za zbrano dohodnino v letu 2016. Sklad zacel postopek financiranja splosno
koristnih namenov.
Brez dobicka 19.9.2017 na delovnem srecanju v Radljah ob Dravi s podjetjem Bokri d.o.o. glede uporabe bioplastike v skupnih
projektih.
Intesa Sanpaolo Bank in Sklad 05 septembra 2017 podpisala izjavo o nameri za financiranje NVO, socialne ekonomije in
impact podjetništva.
Impact Tourism 29.6.2017 prijavljen na razpis organizacije Effective Altruism iz Velike Britanije. Zaprošena vrednost 70.000
EUR.
Sklad 05 in Lidl Slovenija junija 2017 podpisala pogodbo o sodelovanju pri programu Dobrodelni torek. Dan za zaposlovanje.
FURS objavil lestvico največjih 25 prejemnikov namenitev 0,5% iz naslova dohodnine za leto 2016.
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V okviru #GT Summita na Bledu 21.6.2017 organizirali prvi Impact coffee (time) za 25 udelezencev iz tujine na temo turizma
z ucinkom.

@Sklad05: Turizem z ucinkom predstavljen tudi v oddaji Na lepse, 16.6.2017:
STA znanost o turizmu z učinkom:
V skupini Brez dobička veseli, da smo del partnerstva, ki je prispevalo k uspehu 1. zelenega dne slovenskega turizma
12.6.2017 v Mariboru.

Sklad 05 je 14.6.2017 podpisal pogodbo o sodelovanju v evropskem projektu SENTINEL, CDO Manja Munda 15/16.6. v
Budimpesti na kick offu.
Slovenian
Green
Day
in
1.
Impact
Tourism
Congress
https://drive.google.com/file/d/0Bz0fJAQK2Myjdmk3SUYtU3ZqUEU/view?usp=sharing …
Udelezenke na Impact Maribor Touru v Alternativni veleblagovnici Smetka.
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12.6.2017

v

slikah:

V okviru Green Destination Day je skupina Brez dobicka 12.6.2017 v Mariboru uspesno izvedla 1. Kongres Turizma z ucinkom.

Financna uprava RS pri inspekcijskem nadzoru poslovanja Sklada 05 za leto 2014 ni ugotovila nepravilnosti in je postopek
ustavila.
Sklad 05 je 30.5.2017 na obisku pri Intesi SanPaolo Bank v Kopru glede možnosti sodelovanja na področju družbenega
podjetništva
Brez dobicka 11.5.2017 sodeluje na 2nd Circular Change Conference v Ljubljani. Vec na http://circularchange.com

Shema investiranja EIF v socialna podjetja preko/s financnimi posredniki, predstavljena na konferenci SEE2 CER na Brdu s
strani g. Calonje.
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Slovenija na SEE2 CEE nadaljuje s pobudo za ustanovitev sklada SIMI za financiranje socialnih podjemov povezanih z
migranti v CEE regiji.

Sklad 05 na SEE2 CEE predsedniku Vlade RS Dr. Miru Cerarju in drugim visokim gostom podaril impact bags ter jih povabil
k nalozbam v druzbo.

Manja Munda in Sklad 05 na SEE2 CEE konferenci na Brdu pri Kranju 24/25. aprila 2017.
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Sklad 05 je 18.4.2017 namenil 1.035 EUR iz programa Nalozbe iz donacij za pomoc invalidni osebi.
Nova generacija pospesevancev BTC ABC Acceleratorja se predstavlja 13.4.2017, med mentorji tudi Primoz Sporar iz Sklada
05.

Projekt SENTINEL (nosilec Hungarian Charity Service of the Order of Malta, partner tudi Sklad 05) zacenjamo maja 2017.
Vrednost 2,1 mio EUR.
Erste Group Bank na prošnjo Sklada 05 s 1.000 EUR podprl izvedbo "SEE2: SCalinG UP Social Economy in South East
Europe", 24/25. aprila 2017.
Sklad 05 na 7. seji uprave dne 29.3.2017 potrdil mandate 4 clanicam in clanom uprave za naslednje 4 letno obdobje.
Med 45 veljavnimi prijavami na STO natečaj Snovalec 2017 tudi Brez dobička d.o.o. z Impact Tourism Tour.
http://www.btps.si/depositview.aspx?dpid=2663&lng=sl …
Sklad 05 na obisku pri Unicredit banki 20.3.2017 o moznostih sodelovanja pri financiranju socialnega podjetnistva in NVO v
Sloveniji.
Skupina Brez dobička 19.3.2017 oddala prijavo programa "Impact Tourism Tour" na poziv STO Snovalec 2017.
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Sklad 05 posredoval pri prihodu platforme Soplaya (http://www.soplaya.com ) v Slovenijo. Soplaya povezuje kuharske sefe
in lokalne kmete.
Tudi Sklad 05 sodeluje na srecanju ZA BOLJSE INVESTICIJE, ki ga Zavod Viva ob podpori EU sredstev 16.3.2017 organizira v
Ljubljani.

Sklad 05 sodeluje 9.3.2017 na konferenci "Circular Economy Stakeholder Conference", ki jo v Bruslju organizirata Evropska
komisija in EESO.

SEE2: SCALING UP SOCIAL ECONOMY ENTERPRISES IN SOUTH EAST EUROPE 24. – 25. April 2017 Ljubljana – Slovenia
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Za junij 2017 napovedujemo v Ljubljani srecanje partnerjev akcije #GivingTuesday iz vec kot 90 drzav. O akciji na
http://www.dobrodelnitorek.org .
Sklad 05 je 7.3.2017, v okviru projekta PROFIT, na Dunaju na srecanju za razvoj informacijske platforme namenjene
financnemu opismenjevanju.
Sklad 05 in Sava Dalbokov iz Erste Group 2.3.2017 v Ljubljani o možnostih zagona programa Step by Step v Sloveniji.
Skupina Brez dobička od 20.2.2017 omogoča prodajo izdelkov NVO in socialnih podjetij v prodajni skupini Merkur d.d.
http://www.socialimpact.si
Sklad 05 13.2.2017 sodeluje na 5th Italian Business Forumu v Ljubljani z naslovom "From social enterprise to social
innovation".

Sklad 05 je 9.2.2017 v programu SMS naložbe financiral 1.046,88 za pomoč deklici s cerebralno paralizo-spastično diplegijo
Sklad 05 se 13.2.2017 v Ljubljani udeležuje 5. italijanskega poslovnega foruma na temo "From social enterprise to social
innovation".
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Sklad 05 oz. Eldina Knez 8.2.2017 na konferenci o filantropiji v Varšavi predstavlja slovensko akcijo Dobrodelni torek. Dan za
zaposlovanje.
Sklad 05 je 25.1.2017 o začetku izvajanja programa "Naložbe 0,5% 2017" obvestil MDDSZ in MF.
Sklad 05 aktivno sodeluje na konferenci Gathering to Grow I, ki jo v Lizboni 19/20.1.2017 organizira Euclid Network

Napoved 27.6.2017: Evropski parlament public hearing 'The impact of fiscal policies and financial instruments in the social
economy'
7.3.2017: Evropski parlament: Public hearing 'The contribution of the social economy to economic, social and territorial
cohesion in Europe'
Sklad 05 na delavnici, ki jo 11.1.2017 organizira RRA Sora v Škofji Loki predstavlja možnosti pred-financiranja oz.
premostitvenih kreditov

Svet 24 takoj po novem letu 3.1.2017 začel s torkovimi objavami akcije Dobrodelni torek.
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