PROGRAM »NALOŽBE 0,5%«
UVODNO
Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini lahko rezident (fizična oseba) zahteva, da se do 0,5 odstotka
dohodnine, odmerjene po zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za
financiranje splošnih koristnih namenov. Namenitev ne pomeni klasične donacije, saj je za zavezance
namenitev brezplačna, ker bi sicer sredstva ostala v državnem in proračunih lokalnih skupnosti. Kljub temu
ostaja v Sloveniji letno znaten delež sredstev ne-namenjen (približno 6 mio EUR letno oz. približno 60%
celotnih možnih sredstev). Statistična vrednost ene namenitve je približno 10 EUR letno, namenitev pa je
trajna (do preklica ali smrti zavezanca).
Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe izpolnjuje pogoje za upravičenca po Zakonu o dohodnini za leto
2013 in naprej.
PROGRAM »NALOŽBE 0,5%«
Namen programa je povečati delež namenitev 0,5% ter s tem zagotoviti naložbe oz. financiranje različnih
splošno koristnih dejavnosti naših partnerjev. Sklad 05 je edini tovrstni sklad v Sloveniji na področju
financiranja iz sredstev dohodnine ter družbenih naložb.
Sklad 05 v sodelovanju s partnerji zbira sredstva za naložbe v splošno koristne dejavnosti, ki jih izvajajo
partnerji. Sklad 05 sodeluje s številnimi partnerji – organizacijami (nevladne organizacije, javni zavodi,
gospodarske družbe, zbornice itd.), na različnih področjih družbenega življenja (sociala, zdravstvo, socialni
turizem, kmetijstvo, kultura, šport itd.). Na spletni podstrani http://www.sklad05.si/nameni/index// so
predstavljeni naši partnerji (86 podpisanih pogodb ob koncu leta 2013) ter nameni za katere zbiramo
sredstva.
Z letom 2014 lahko partner postane tudi posameznik, ki zbira sredstva za splošno koristen namen (npr.
njegova zaposlitev, reševanje socialne stiske, družinska štipendija, rešitev stanovanjskega problema itd.).
Z namenom krepitve zaupanja zavezancev Sklad 05 zagotavlja pregleden sistem delitve pridobljenih
sredstev, nadzira porabo ter razvija načine za ocenjevanje učinka porabe le teh. Informacije o programu,
poročila o izvajanju ter obrazci so na voljo na http://www.sklad05.si/stran/16/financiranje05nalozbe.
Sklad 05 vas kot partnerja vabi k sodelovanju z namenom, da skupaj zagotovimo financiranje vaših splošno
koristnih dejavnosti. Za vse informacije je na voljo ga. Zena Škerjanec na e-pošti
zena.skerjanec@brezdobicka.si ter na GSM številki 040 305 502, z veseljem pa se oglasimo tudi pri vas.
Veselimo se sodelovanja,
Kranj, 13. januar 2014

Primož Šporar
predsednik uprave Sklad 05
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