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POROČILO O DEJAVNOSTIH SKLADA 05 ZA LETO 2015 

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 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 2015 

Sklad 05 je v letu 2015 izvajal naslednje dejavnosti: 
 

1. FINANČNE DEJAVNOSTI 
 
SKUPNA VREDNOST NALOŽB 
Višina zaprošenih naložb ob koncu leta 2015 je bila cca. 3,8 mio EUR v nekaj preko 250 naložbah s 
preko 160 pogodbenimi partnerji. Realiziranih je bilo cca. 1,8 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 2015 tekli skladno s programom dela, na voljo je bilo 500.000 EUR. 
Podeljenih je bilo 8 kreditov. Pri strankah ni težav z vračili.  
 
Nadzorni odbor je nadaljeval z izvajanjem pravil o posebni presoji bonitete za naše komitente, 
banki smo predlagali tudi zmanjšanje obrestne mere. Sodelovanje smo želeli razširiti tudi z Erste 
banko, kjer smo opravili obisk. 
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DRUGI DOLŽNIŠKI/MEŠANI FINANČNI PRODUKTI 
V sodelovanju z banko Sparkasse sta bila podeljena dva mikrokredita z množičnim zavarovanjem. 

 
S TISE je bila dogovorjena možnost, da v letu 2016 ponudimo možnost podjetniških kreditov v 
primeru, da pridobi TISE garancijo iz EIF. 

 
NALOŽBE 05 
Sklad ima (stanje 1.1.2016) podpisanih 170 pogodb o sodelovanju.  
 
Za leto 2014 je bilo zbranih cca. 56.000 EUR, s čimer smo se umestili na 5. mesto v Sloveniji (po 11. 
mestu v letu 2014)  

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

2. PROGRAMSKO RAZVOJNE DEJAVNOSTI 
 
EXIT 
Program se izvaja skladno z načrtom dela, konec izvajanja je predviden za februar 2016. 

 
Dplac 
Sklad 05 je bil kot del konzorcija izbran na razpisu NLB, prijavitelj je bil JZ Cene Štupar. Sklad 05 je 
bil le delno vpet v dejavnosti centra, namen je okrepiti sodelovanje v letu 2016.  

 
PROJEKTNA SKUPINA ZA FINANCIRANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN MGRT  
Sklad 05 je vodil skupino finančno podpornih institucij za socialno podjetništvo. Opravljeni sta bili 
dve srečanji, pripravljena pa tudi izhodišča za financiranje.  

 
ZEBRA 
Sklad 05 je od decembra 2014 soustanovitelj Kooperative ZEBRA, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, 
katere namen je ustanovitev družbene banke. Primož Šporar je kot predstavnik Sklada 05 član 
nadzornega sveta kooperative. V letu 2015 so tekle nekatere pripravljalne aktivnosti, večjih 
premikov pa ni opravljenih. 

 
IMPACT TOURISM 
Na podlagi dogovora z Liberty International je Sklad 05 podprl razvoj produktov impact tourisma. 
Katalog za Slovenijo je bil izdan na voljo v marcu 2015, projekt smo predstavili tudi širši javnosti, 
širitev v druge države je predvidena za leto 2016. 

 
 
3. DOGODKI, ČLANSTVA 
 

ORGANIZACIJA DOGODKOV  
Sklad 05 je bil so-organizator: 

 
 pri izvedbi 6. dnevov socialne ekonomije (22/23. oktober 2015) 
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 4. natečaja družbenih inovacij (oktober 2014) 
 

 1. Turnir socialnih inovacij 27.11.2015 v Ljubljani (BTC) 
 

ČLANSTVO V ORGANIZACIJAH, TELESIH  
 

 Sklad 05 ostaja pridruženi član FEBEA, maj 2014 
 

 Sklad 05 je v strokovni svet Foruma socialnega podjetništva na skupščini predlagala 
Primoža Šporarja, ki je bil tudi izvoljen, december 2014 
 

 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 ter EBN. Morebitno 
članstvo je predvideno za leto 2016. 

 
 

4. POSLOVANJE 
 
Sklad 05 še naprej uporablja program Salesforce, ki je od decembra 2014 v uporabi za komunikacijo 
med člani/cami uprave. 
 
Del spletne strani v letu 2015 smo posodobili, finalizacija je predvidena v letu 2016. 

 
V decembru 2015 ni bilo večjih kadrovskih sprememb. 

 
 
Zapisal Primož Šporar  
predsednik uprave Sklad 05       Kranj, 28.2.2015 
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PRILOGA TWITTER OBJAVE SKLAD 05 V LETU 2015  

(izpis marec 2015 – februar 2016) 

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

 

Sklad 05 se 25.2.2016 v Zagrebu udeležuje Euclid Network Summita, info http://www.euclidnetwork.eu/news-and-
events/annual-conferences/euclid-summit-2016.html … 

Danes je svetovni dan socialne pravičnosti! Povečajmo zavedanje o neenakosti med spoloma, problemih revščine in... 
http://fb.me/4nPhEAHrA  

Slovenska dekleta na tekmi SP v smučarskih skokih v Ljubnem odlična. Na stopničkah Maja in Špela, osma Katja. Bravo.  

 

 

Towards an Open Banking API Standard http://jackgavigan.com/2016/02/10/towards-an-open-banking-api-standard/ … 

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 se bo 24/26.2.2016 udeležil Euclid Summita v Zagrebu. Zagotovili smo nižjo kotizacijo po 105 EUR, info 
www.http://www.euclidnetwork.eu/  

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 
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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. 

SKUP on Twitter http://fb.me/2cVVePGNs  

Katere so ključne težave pri delu? So podjetja v Sloveniji dovolj družbeno odgovorna? Kaj meni g. Primož Šporar... 
http://fb.me/42V3GYzE1  

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  

Primoz Sporar on Twitter http://fb.me/7KVnX13A7  

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

Čezmejne donacije http://fb.me/5yWSZKKjf  

Vsi iz Sklada 05 vam želimo vesele praznike in obilo užitkov v preostanku leta 2015! :) V kolikor ste ob... 
http://fb.me/3EjLqoykz  

Sklad 05 je 23.12.2015 na finančne urade v Ljubljani, Škofji Loki in Kranju oddal prvih 1.000 zbranih zahtev za dohodnino za 
leto 2015. 

Bliža se konec leta in s tem ostaja še nekaj dni, da namenite 0,5% dohodnine v družbeno koristne namene. Storitev... 
http://fb.me/Qus0GTHx  

Sklad 05 in podjetje Toper 23.12.2015 na obisku v kabinetu predsednika vlade glede možnosti podpore družbeni 
impactizaciji dejavnosti Topra 

Skupina Brez dobicka odpraznovala v Gostilni dela ter bo namesto novoletnih daril 200 EUR namenila za nakup vozila 
Materinskega doma Karitas 

Sklad 05, RRA Sora in GROZD 16.12.2015 pri državnem sekretarju Tadeju Slapniku glede podpore razvoju socialnega 
podjetništva na Gorenjskem 

Sklad 05, SIB London ter EIIP Luxembourg ponudili Vladi RS podporo pri vzpostavitvi in delovanju Migrants Social Impact 
Investment Funda 

Sklad 05 in SKUP 11.12.2015 ob obisku Vlade RS sodelujeta na posvetu o socialni ekonomiji v Škofji Loki.  
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Sklad 05 in skupina Social Investment Bussines Group iz Londona dogovorila sodelovanje pri razvoju instrumentov 
družbenih naložb v Sloveniji 

Evropske dimenzije družbenega podjetništva: v Londonu prisotne ABD (Španija, 2.600 zaposlenih) in EUCIS (Francija, 
4.300 zaposlenih) 

Sklad 05 se 10.12.2015 udelezuje EU project-build workshopa v Londonu, ki ga organizira Euclid Network.  

 

V PET 11.12.2015 ob 13h v Škofji Loki so-organiziramo posvet "Socialna ekonomija - potenciali za kreiranje delovnih mest 
na Gorenjskem« 

Prva akcija programa SMS Naložbe poteka do 31.12.2015, pošljite SMS z besedo "SKLAD05" na 1919 in donirajte 5 EUR za 
OŠ Simon Jenko Kranj 

Sklad 05 v decembru presegel 400.000 EUR realiziranih naložb v letu 2015. Več http://www.sklad05.si/stats  

Uspešno zaključena družbena naložba v Comett domovi d.o.o., podružnica VIHARNIK, Kranjska gora, 
http://www.sklad05.si/nameni/posamicen/25 … 

Sklad 05 na 1. turnirju socialnih inovacij podelil 500 EUR nagrad, od tega 250 EUR zmagovalcu Željku Kermayerju za "DB 
Communicator" 

Ga. Luisa Ferreira iz EIB Instituta na 1. Turnirju socialnih inovacij 27.11.2015 v Ljubljani.  

 

Sklad05 za financiranje projekta Mala Istra v Umagu zaprosil bancno skupino Erste ter 10.11.2015 posredoval projekt banki 
Erste v Zagrebu 

"The European Social Innovation Competition Awards Ceremony" načrtovana za 25.11.2015 odpovedana zaradi groženj 
teroristov v Bruslju 

Sklad 05 s SFSP dne 26.11.2015 oddaja dopolnjeno ponudbo za upravljanje razpisov Unicredit fundacije v Sloveniji za leto 
2016 

Sklad 05 bo s 500 EUR finančne nagrade podprl zmagovalce »Turnirja socialnih inovacij 2015«, ki ga 27.11.2015 organizira 
MGRT s partnerji 

Sklad 05 se bo v sredo 25.11.2015 v Bruslju udeležil podelitve nagrad "The European Social Innovation Competition Awards 
Ceremony" 
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Skupina Erste bank se je 18.11.2015 odzvala na predlog Sklada 05 in bo preučila možnosti financiranja družbenega 
podjetništva v Sloveniji 

Sklad 05 je 18.11.2015 podpisal pogodbi z operaterjema T-2 in Telemachom, ki omogočajo zbiranje SMS donacij za 
namene, ki jih podpiramo 

Sodelujemo na delavnici za razvoj družbenega podjetništva na Škofjeloškem, ki jo 23.11.2015 organizira RA Sora.  

Skupina Brez dobicka 6.11.2015 podpisala prvo pogodbo - z Lekarno pri Kranjskem orlu - za izvajanje programa 
Lekarništvo z učinkom 

Brez dobička predstavlja Impact Tourism na World Summit on Sustainable Tourism v Španiji. 
http://sustainabletourismcharter2015.com/programme/   

 

Skupina Brez dobička dne 12.11.2015 predstavljena v prilogi "in" časnika Dnevnik.  

 

MGRT, ABC Accelerator, SRRS in Sklad 05 prirejajo 27.11.2015 »Turnir socialnih inovacij 2015«, ki se bo odvijal v ABCju 
(BTC, Ljubljana) 

Sklad 05 dne 9.11.2015 zaprosil za pridobitev statusa prejemnika SMS donacij pri večih operaterjih mobilne telefonije. 

Sklad 05 dne 10.11.2015 skupaj z Sparkasse na Dunaju skupini Erste predstavlja model financiranja družbenega 
podjetništva v Sloveniji 

Sklad 05 predlagal vladi kritje stroškov za odhod 10 slovenskih družbenih podjetnikov na Euclid Summit v Zagreb, 
http://euclidsummit.weebly.com/  

Kristjan Strojan in Primož Šporar 3.11.2015 za SIA, https://webgate.ec.europa.eu/socialinnovationeurope/en … pripravila 
kratek pregled razvoja družbenih inovacij v Sloveniji 
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Sklad 05 dne 2.11.2015 predlagal SPSu in MGRTju spodbude za tuje družbene vlagatelje ob financiranju družbenega 
podjetništva v Sloveniji 

Sklad 05 s Slovenskim forumom socialnega podjetništva 2.11.2015 oddaja ponudbo za upravljanje razpisov Unicredit 
fundacije v Sloveniji 

Banka Sparkasse v svojem predstavitvenem filmu tudi o financiranju družbenega podjetništva, 
https://www.youtube.com/watch?v=xjHY7bh-Aoo … 

Sklad 05 dne 9.11.2015 sodeluje v programu MOLa "Iskanje podjetniških idej z družbenim učinkom na podeželju", ki se 
izvaja v Dplacu 

Sklad 05 vpisan v bazo organizacij, ki iščejo partnerje za evropske projekte na http://ngopartnership.org  

Sklad 05 zbira sredstva za ohranitev in delovanje Muzeja solinarstva - kulturnega spomenika državnega pomena, 
http://www.sklad05.si/nameni/posamicen/251 … 

Sklad 05 s strani italijanske Unicredit fundacije naprošen za oblikovanje ponudbe glede upravljanja razpisov fundacije v 
Sloveniji 

Danes začetek Kampa družbenih inovacij, http://www.socialni-inovatorji.si/kamp2015  

Sklad 05 oktobra 2015 doniral 280 EUR za stroške terapij težko gibalno oviranega otroka. 

Sklad 05 pripravil vsebinske predloge za letno srečanje TransGivingEurope, ki bo 15/16. oktobra 2015 v Varšavi 

Vabljeni na Kamp družbenih inovacij 2015. Vse info na http://www.socialni-inovatorji.si/kamp2015 .  

 

Naš program Turizem z učinkom (Impact Tourism) umeščen med dobre prakse Svetovnega vrha trajnostnega turizma. Info 
http://sustainabletourismcharter2015.com/sustainable-tourism-case-study/ … 

Sklad 05 v septembru 2015 med 86 partnerjev razdeljuje 45.372 EUR namenitev 0,5% dohodnine zbranih v letu 2014 

Impact Tourism prijavljen kot primer dobre prakse na World Sumit on Sustainable Tourism, ki bo novembra 2015. Info: 
http://sustainabletourismcharter2015.com/submit-your-sustainable-tourism-case-study/ … 

Sklad 05 dne 25.9.2015 začenja z nakazili sredstev iz Naložb 0,5% svojim partnerjem. Info Poročilo 2014 na 
http://www.sklad05.si/stran/16/financiranje05nalozbe … 

Sklad 05 se v sredo 23.9.2015 udeležuje prvega usklajevalnega srečanja članic FEBEA za izvajanje programa PROFIT 

Na 510. zasedanju 16.9.2015 Sklad 05 podprl mnenje EESO INT/770 o finančnem ekosistemu za socialna podjetja 

Sklad 05 vas v soboto 19.9.2015 vabi v Koper na Dnevnikov humanitarni tek, da pomagamo otrokom s posebnimi 
potrebami.  

Gorenjski Glas 8.9.2015 tudi o Turizmu z učinkom.  
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Sklad 05 8.9.2015 na srečanjih za Naložbe 05% na Dolenjskem. 

Sklad 05 na 6. Dnevih socialne ekonomije 22/23. oktobra 2015 z gosti iz tujine o EU in alternativnih financiranjih 
družbenega podjetništva 

Sklad 05 za leto 2014 že na 5. mestu med upravičenci do 0,5% dohodnine, zbranih slabih 53.000 EUR. Info: 
http://www.sklad05.si/vsebine/objava/62// … 

S 1.9.2015 začenjamo Cross Border Philantrophy (CBP) Campaign Slovenia 2015/16 za povečanje čezmejnih donacij. Info 
http://www.sklad05.si/stran/8/tge  

Otvoritveni dogodek BohinjSKI FLYer dne 22.8.2015 tudi na 24UR http://voyo.si/multimedia/24ur-1647.html … 

RTV Slovenija 22.8.2015 o BohinjSKI FLYer na http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-sport/174356344 … 

Sklad 05 podpira razvoj Impact Turizma (http://www.sklad05.si/nameni/index/turizem?stran=1 …), ki ima od avgusta 2015 
samostojno spletno stran http://www.impact-tourism.net  

V soboto 22.8.2015 kot partnerji SSK Bohinj sodelujemo pri odprtju "BohinjSKI FLYer", ki je prvi simulator smučarskih 
poletov v Sloveniji. 

V torek 18.8.2015 Sklad 05 kot partner za področje družbenega podjetništva vključen v snemanje promocijskega gradiva za 
Banko Sparkasse d.d. 

Časnik Večer v Sobotni prilogi dne 15.8.2015 v članku o etičnem bančništvu predstavlja tudi Sklad 05. 

FEBEA in Sklad 05 v mednarodnem konzorciju uspešna na razpisu EU Horizon2020-ICT-2015 s triletnim programom 
PROFIT v vrednosti 1,6 mio EUR. 

Italijanska organizacija SoForm v partnerstvu s Skladom 05 uspešna na EU Erasmus+ razpisu s programom 
samozaposlovanja ranljivih skupin 

Smučarsko skakalni klub Bohinj v soboto 12.8.2015 v Bohinju odpira SKI FLYer, pridružite se skakalcem Prevcu in Kranjcu 
in skočite 250m ! 
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Nov predstavitveni pamflet Sklada 05 v slovenščini na 
http://www.sklad05.si/download/datoteka.datoteka.9e0826581355d9ef.536b6c61642030352d2070616d666c65742e70646
6.pdf … 

Sklad 05 dne 5.8.2015 odgovoril na vprašanja novinarja časnika Večer o družbenem bančništvu v Sloveniji ter delovanju 
sklada 

Sklad 05 dne 28.7.2015 zaprošen za izjavo za časnik Delo glede ustanovitve družbene banke in vloge so-ustanovitelja 
Kooperative Zebra 

Kot kandidat Sklada 05 Primož Šporar izvoljen v EESO za mandat 2015-2020 kot predstavnik slovenskih NVOjev. Info: 
http://www.cnvos.si/article/id/12124/cid/88 … 

24. julija 2015 se Sklad 05 sreča z Unicredit Fundacijo, ki je na obisku v Sloveniji 

Sklad 8. julija 2015 na srečanju SOC CAT v Bruslju, razprava o IT orodjih za finančno participacijo zaposlenih, info 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201411/20141107ATT92852/20141107ATT92852EN.pdf … 

Sklad 05 v Bruslju 1.7.2015 podprl poročilo in predloge EESO o dostopu MSP do financiranja v obdobju 2014-2020 

Dneva odprtih vrat Dplaca (Ljubljana, Dunajska 20) se 3. julija 2015 v imenu Sklada 05 udeležuje Urška Križnar 

V Bruslju se 23. junija 2015 udeležujemo posveta "Society Perspective of the Europe Tommorow", ki ga organizira EESO 

Program EXIT, kjer Sklad 05 partnerska organizacija 20.6.2015 predstavljen na http://Siol.net  - 
http://www.siol.net/novice/slovenija/2015/06/gostilna_dela_materinski_domovi.aspx … 

Jun 19 

Sklad 05 se 20.junija 2015 predstavlja na sejmu nevladnih organizacij v Kranju, info: http://www.grozd.si/2015/06/20-6-
2015-sejem-nevladnih-organizacij-v-kranju/ … 

Jun 17  

Sklad 05 se v Bruslju 17.6.2015 srečuje s predstavniki FEBEA ter nadaljuje dogovore o družbenih vlaganjih in produktih za 
Slovenijo 

Jun 16  

1. zajtrk z družbenim učinkom bo 24. junija 2015 ob 9h v Dplacu v Ljubljani - info 
http://www.sklad05.si/vsebine/objava/54// … 

Jun 16  

Sklad začel pogovore s predstavniki različnih občin glede sheme premostitvenih kreditov za LAS projekte v finančni 
perspektivi 2015-2020 

Jun 11  

Problematika financiranja in Sklad 05 predstavljena v prilogi Gorenjskega glasa, ki jo je pripravilo gorenjsko regionalno 
stičišče GROZD 

Jun 11  

Sklad 05 v Bruslju 11.6.2015 v REX sekciji EESO glasoval za predlog mnenja REX/441 "Financiranje za razvoj - stališče civilne 
družbe" 

Jun 5  
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Sklad 05 pripravlja predlog za vladno projektno skupino glede ukrepov na področju financiranja družbenega podjetništva 

Jun 4  

Sklad 05 na svetovni razstavi EXPO v Milanu v juniju 2015 sodeluje na konferenci o prihodnosti Evrope 

Jun 4  

Odprte nove Naložbe 0,5% v lokalnih okoljih - v Vrtec Mavrica Vojnik, v projekt Prijazna soseska v Celju in v projekt Varna 
šola v Ljubljani 

Jun 1  

Nadzorni svet Banke Sparkasse s 1. junijem 2015 zvišal sredstva za premostitvene kredite, ki jih ponuja skupaj s Skladom 
05 na 500.000 EUR. 

May 30  

Brez dobička in Liberty International podpisala pogodbo o trajnem sodelovanju pri razvoju turizma z učinkom 

May 28  

Sklad 05 v sodelovanju z občinami uvaja shemo premostitvenih kreditov za nelikvidne nevladne organizacije (RIS Bridge 
Loans) 

May 26  

Finančna uprava opravila davčni inšpekcijski nadzor poslovanja SKUPa za leto 2013 in pri poslovanju SKUPa ni ugotovila 
nepravilnosti 

May 26  

Sklad 05 maja 2015 predlagal usmeritve glede financiranja družbenega podjetništva v okviru priprave novele Zakona o 
socialnem podjetništvu 

May 25  

V mesecu maju 2015 smo dogovorili sodelovanje z Zaokroži, zavod za pomoč in trajnostni razvoj pri razvoju sistemov 
zaokroževanj v Sloveniji 

May 25  

Na otvoritvi Dplaca na Dunajski 20 v Ljubljani bo 27. maja 2015 Sklad 05 zastopal član uprave Kristjan Strojan 

May 25  

Sklad 05 se je v sodelovanju z EBN iz Bruslja maja 2015 prijavil na razpis Evropske komisije INSO-5 na področju družbenih 
inovacij 

May 25  

V okviru Turizma z učinkom v mesecu juniju 2015 v Logarski dolini gostimo slovensko izpostavo podjetja 
http://Booking.com . 

May 22  
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Sklad 05 in Trans Giving Europe zagotovila naložbo v višini 6.600 EUR za promocijo čezmejne filantropije in družbenih 
naložb v Sloveniji 

May 21  

Na turističnem kongresu v Frankfurtu Liberty International Adriatic in Brez dobička v maju 2015 predstavljata produkte 
turizma z učinkom 

May 21  

21/22. maja 2015 se udeležujemo konference "Boosting Innovation for a Better Social Outcome" v Edinburghu na 
Škotskem 

May 15  

Sklad 05 oddal predloge za izvedbo projektov v okviru strategije LAS Gorenjska za obdobje 2015-2020 

May 13  

Prvi gosti v letu 2015 so v okviru turizma z učinkom z Društvom Morigenos prvomajske praznike preživeli v Piranu in skrbeli 
za delfine 

May 11  

Konzorcij Brez dobicka kot partner projekta Zrno zdravja uspesen na razpisu ZZZS. Vrednost projekta 140.000 EUR. 

May 9  

FEBEA letnega srečanja za leto 2015 se bo v Belgiji v imenu Sklada 05 udeležil Samo Cafnik 

May 8  

Sklad 05 sodeluje v projektu REAB, v okviru katerega FEBEA analizira financne instrumente eticnega (druzbenega) 
bancnistva v Evropi 

May 4  

Turizem z učinkom na Banki Turističnih priložnosti Slovenije http://www.btps.si/depositview.aspx?dpid=2357&lng=sl … 

Apr 22  

Sklad skupaj z Liberty International Adriatic danes oddal program Impact Tourism na razpis Snovalec agencije SPIRIT 

Apr 20  

22./23. aprila v Sloveniji gostimo predstavnike TISE, poljske finančne institucije 

Apr 20  

1. Srečanja skupine za financiranje družbenega podjetništva so se danes udeležili predstavniki MGRT, SPS, SRRS, ZBS, 
Sklada 05 in Zebre 

Apr 9  

V torek 14. aprila 2015 sodelujemo v oddaji o družbenem podjetništvu na Radio Ognjišče 
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Apr 9  

V torek 14. aprila 2015 sodelujemo na okrogli mizi o financiranju družbenega podjetništva v Dplacu, Dunajska 20, Ljubljana 

Mar 26  

Sklad 05 opravil srečanje z Banko Sparkasse in Slovenskim podjetniškim skladom glede skupnih finančnih produktov za 
družbeno podjetništvo 

Mar 25  

V BTCju nov podjetniški pospeševalnik. Med mentorji za optimizacijo družbenih učinkov Primož Šporar iz Sklada 05. I: 
http://www.abc-accelerator.com  

Mar 19  

O nevladnih organizacijah in financah na Studio 12: http://studio12.si/clovek-druzba/kako-naprej-nevladniki/ … 

Mar 18  

Sklad 05 bo podprl Primoža Šporarja kot kandidata za slovenskega predstavnika NVO v EESO za mandat 2015-2020 

Mar 6  

Zavod Razvojna liga, ki smo mu pomagali pri zagonu s pridobitvijo sredstev je vzpostavil spletno stran 
http://nushidon.com . Čestitke. 


