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Ste že slišali za Sklad 05?
Največ dohodninskih prispevkov zbere Slovenska karitas, drugi so Rdeči 
noski. Sledita Unicef in manj znani Sklad 05. 
Barbara Perko

Na vrhu seznama upravičencev, ki prejemajo do-
hodninska sredstva, je Slovenska karitas, ki ji je del 
dohodnine za leto 2015 nakazalo 16.716 zavezancev. 
Polovico manj jih je svoj del dohodnine nakazalo 
Rdečim noskom. Več kot 5.000 donatorjev imata tudi 
Slovenska donacija za Unicef in manj znani Sklad 05 
– ustanova za družbene naložbe. 

Zakon o dohodnini omogoča vsakemu zavezan-
cu, da do 0,5 odstotka svoje dohodnine nameni za 
splošno koristne namene. Sredstva se lahko nameni 
tistim organizacijam, ki so uvrščene na poseben 
seznam, ki ga sprejme vlada. Zavezanci morajo 
svojo odločitev podati do 31. decembra. Na Finanč-
ni upravi RS ob tem poudarjajo, da enkrat vložena 
vloga velja za nedoločen čas oz. do preklica ali do 
spremembe vložene vloge. »FURS upošteva kronolo-
ško zadnjo vloženo vlogo,« pravijo. Večina zavezan-
cev poda svojo odločitev prav decembra. 

Donacije dobilo 4.814 različnih upravičencev
Za namenitev dela dohodnine za donacije za leto 
2015 se je odločilo 416.067 zavezancev, za katere je 
bil pripravljen informativni izračun dohodnine. Ti so 
sredstva v skupnem znesku 3.999.802,51 evra name-
nili 4.814 različnim upravičencem.

Število upravičencev v zadnjih letih narašča. Med 
upravičenci za leto 2012 jih je bilo 4.281 oz. 533 manj 
kot za leto 2015. Skupni znesek, ki ga upravičenci 
prejmejo, pa je povprečno okoli 3,8 milijona evrov. 

Največ donacij Slovenski karitas
Slovenska karitas sredstva nameni plačilu položnic, 
paketov s hrano. »Pomagamo več kot 100.000 
osebam. Vsak dar in prispevek v majhnih in velikih 
akcijah je za nas zelo pomemben, da lahko s skupni-
mi močmi vseh darovalcev sestavimo mozaik celotne 
pomoči, ki jo nudimo posameznikom in družinam,« 
pravijo v Slovenski karitas. 
       Zveza prijateljev mladine sredstva nameni izva-
janju projektov, ki letno vključujejo več kot 70.000 
slovenskih otrok. V prihodnjem letu bi potrebovali 
dodatna sredstva za program »Podari delovno izku-
šnjo«, namenjen osebam s posebnimi potrebami, 
in za projekt »Finance za mlade«, ki naj bi finančno 
opismenil otroke in mlade. 

Sklad 05 financiral že okoli 130 projektov
Poseben primer je Sklad 05, ki zbira dohodninske 
namenitve za lastno dejavnost. Sklad pridobljena 
sredstva naloži in upravlja v sodelovanju s finančni-

Del dohodnine lahko 
namenite enemu ali 
več prejemnikom. 
V slednjem primeru 
morate določiti, 
kakšen odstotek 
posamezni 
prejemnik dobi.

2012 2013 2014 2015

1. Slovenska karitas – 
147.711,05 €

Slovenska karitas – 
132.686,09 €

Slovenska karitas – 
132.196,62 €

Slovenska karitas – 
131.280,47 €

2. Rdeči noski – Clown-
doctors, Društvo za 
pospeševanje veselja do 
življenja za bolne in trpeče 
ljudi – 99.267,31 €

Rdeči noski – Clown-
doctors, Društvo za 
pospeševanje veselja do 
življenja za bolne in trpeče 
ljudi – 87.847,47 €

Rdeči noski – Clown-
doctors, Društvo za 
pospeševanje veselja do 
življenja za bolne in trpeče 
ljudi – 100.005,46 €

Rdeči noski – Clown-
doctors, Društvo za 
pospeševanje veselja do 
življenja za bolne in trpeče 
ljudi – 101.464,03 €

3. Slovenska fundacija 
za Unicef, ustanova – 
76.361,31 €

Slovenska fundacija 
za Unicef, ustanova – 
63.242,77 €

Slovenska fundacija 
za Unicef, ustanova – 
59.338,24 €

Sklad 05 – ustanova 
za družbene naložbe – 
69.166,57 €

4. Sonček – Zveza društev za 
cerebralno paralizo Slove-
nije SO. P. – 56.380,62  €

Sonček – Zveza društev za 
cerebralno paralizo Slove-
nije SO. P. – 48.113,45 €

Zveza prijateljev mladine 
Slovenije – 53.075,06 €

Slovenska fundacija 
za Unicef, ustanova – 
55.500,94

5. Europa Donna – Sloven-
sko združenje za boj proti 
raku dojk – 37.419,91 €

Zveza prijateljev mladine 
Slovenije – 46.558,68 €

Sklad 05 – ustanova 
za družbene naložbe – 
52.764,40 €

Zveza prijateljev mladine 
Slovenije – 54.951,27 €

Vir: FURS




