HUMANITARNA POMOČ
Od kod ideja o obrtniški humanitarni ustanovi?

»Zbornice in sekcije so se že od nekdaj odzivale na potrebe obrtnikov, ki so se znašli v stiski
zaradi kakšne večje elementarne nesreče, zbirale denar za pomoč in ga razdelile prizadetim.
Spomnimo se na primer velikih poplav leta 1990, ki so prizadele veliko obrtnikov in so nato zanje
stanovski kolegi iz vse države zbrali milijonsko pomoč, pa potresov v Posočju, ki so podrli tudi
kar precej obrtnih delavnic, da požarov in drugih nesreč, ki skoraj vsak teden prizadenejo
katerega izmed naših kolegov, niti ne omenjam posebej. Leta 2007 sem po spremembi obrtnega
zakona, ki ne dovoljuje več črpanja sredstev za humanitarno pomoč iz obvezne članarine,
upravnemu odboru OZS predlagal, da bi se pomoči obrtnikom lotili na nekoliko bolj 'organiziran'
način. Člani upravnega odbora so idejo z navdušenjem sprejeli in začeli smo postopek za
ustanovitev takšne organizacije, ki naj bi postala tudi upravičenka za del dohodnine. Skladno s
142. členom zakona o dohodnini lahko namreč vsak državljan zahteva, da se do 0,5 odstotka
dohodnine, odmerjene po tem zakonu, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo,
nameni tudi za financiranje splošnih koristnih (humanitarnih) namenov. Julija 2010 je naša
ustanova, ki je bila medtem ustanovljena in je že začela zbirati denar za humanitarne namene,
pridobila status upravičenca in zdaj želimo spodbuditi člane, da svoj del dohodnine namenijo
svoji stanovski organizaciji, torej raje svojim kolegom in morda tudi sebi, kakor pa državi!«

Pričakovati je, da bo veliko obrtnikov svoji stanovski organizaciji nakazalo svojega pol
odstotka dohodnine. Kaj pa, če so ta denar že namenili komu drugemu?

»Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu, v tem primeru Ustanovi za humanitarno
pomoč pri OZS, nameni celoten del od odmerjene dohodnine, torej 0,5 odstotka, lahko pa tudi
manj, če morda želi pomagati še kateremu izmed upravičencev. Delež je namreč deljiv in ga je
mogoče razporediti med več organizacij, vendar največ pet, te pa je mogoče vsako leto menjati.
Če bi torej kdo želel nameniti nekaj dohodnine naši obrtniški ustanovi, se mu ni treba odreči
vsemu 0,5-odstotnemu delu dohodnine; lahko ji nameni tudi manj, na primer 0,4, 0,3, 0,2 ali tudi
samo 0,1 odstotka. Izračunali smo, da bi v primeru, če bi vsak član naši skupni ustanovi na
primer nakazal samo 0,1 odstotka dohodnine, to zneslo pol milijona evrov za našo ustanovo. S
tem denarjem pa bi lahko že zelo konkretno pomagali drug drugemu ob morebitni nesreči!
Ključno pri tem pa je, da posameznega člana takšno dejanje prav nič ne stane, razen morda
tistih nekaj minut, ko izpolni prijavnico in nameni del dohodnine - raje kot v integralni državni
proračun - stanovski ustanovi za humanitarno pomoč.«

Obrtniki, ki so že dobili finančno pomoč ustanove, se že zavedajo kako pomembno in
dobrodošlo je to za vsakogar, ki se znajde v velikih težavah. Nekateri pa bodo, kot vedno,
najbrž tudi skeptični?

»Prav bi bilo, da bi bili bolj skeptični do državnega proračuna, na katerega državljani nimamo
nobenega vpliva! S tem, ko bo član namenil denar obrtniški humanitarni ustanovi, pa bo
dejansko pomagal oživiti rek, da naj bo 'obrtnik obrtniku prijatelj v stiski'.
V upravi naše ustanove so vidnejši člani OZS, tudi zaposleni na OZS, ki delujejo in bodo delovali
zgolj v interesu pomoči potrebnim obrtnikom. Za svoj obstoj ustanova do sedaj ni porabila niti
enega samega centa, naše delo pa je transparentno; vsako leto so letna poročila o zbranih in
porabljenih sredstvih objavljena na naši spletni strani:
http://www.ozs.si/Ozbornici/Projekti/Humanitarnapomo%C4%8D/Poslovnoporo%C4%8Diloodelo
vanjuustanove.aspx

Že zdaj pa je treba opozoriti, da zneski, ki jih bodo dobili oškodovani obrtniki, seveda ne bodo
mogli nadomestiti vse škode, bodo pa oškodovancem pomagali, da bodo lažje prebrodili prve
hude trenutke in počakali na izplačilo zavarovalnic.«

Kako pa poteka prijava oziroma odjava, če bi nekdo morda želel spremeniti prejemnika
svojega dela odmerjene dohodnine?

»Izpolnjen obrazec, ki je tudi objavljen na naši spletni strani:
http://www.ozs.si/Ozbornici/Projekti/Humanitarnapomo%C4%8D/Izjava.aspx
lahko oddate kar v svoji območni obrtno-podjetniški zbornici, kjer bodo obrazci članom tudi sicer
vedno dostopni. Kadarkoli pa lahko zahtevo za namenitev dela dohodnine odpošljete tudi sami
preko sistema e- Davki. Finančni organ upošteva vse zahteve, ki jih dobi do konca decembra,
zato pozivam člane, da svojo pošljejo čim prej. Če bi kdo želel spremeniti naslovnika, pa
preprosto pošlje finančnemu organu novo zahtevo in s tem avtomatično prekliče staro.
Sprememba, narejena letos, se bo upoštevala pri odmeri dohodnine za letošnje leto.«

Komu vse pa bo Ustanova za humanitarno pomoč pomagala?
»Ustanova ni namenjena pomoči tistim obrtnikom, ki so zašli v stisko zaradi nepremišljenih
poslovnih odločitev. Pomagala pa bo v primerih vseh naravnih katastrof, ki so žal tudi v Sloveniji
precej pogoste. Nikoli nihče ne more vedeti, kdaj se bo tudi sam znašel med tistimi, ki bodo
potrebni pomoč, zato še enkrat pozivam vse člane, pa tudi predsednike območnih zbornic,
njihove sekretarje in vse funkcionarje OZS, da se tudi sami pridružijo in razširijo glas o naši
ustanovi. «

