
V letu 2021 vam želimo predvsem miru in solidarnosti!

Predstavnik društva:

Spoštovani občani,

v letošnjem letu smo zaradi razglašene epidemije koronavirusa in sprejetih ukrepov o omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb primorani prilagoditi tradicijo raznašanja gasilskih koledarjev in osebnih novoletnih voščil občanom.  

Ne glede na situacijo, je na vseslovenskem nivoju gasilska organizacija v tem letu opravila že več kot 24.778 intervencij.
Za pomoč občankam in občanom smo vedno pripravljeni in se ustrezno odzovemo.

Ker so v tem letu odpadla tudi vsa gasilska tekmovanja in ostale planirane aktivnosti (veselice ipd.), so gasilska društva v finančnem 
primanjkljaju tudi do 70 % lastno zbranih sredstev. Naše društvo sestavljamo posamezniki, ki smo v popolnoma istih situacijah kot 
ostali občani. Koronakriza in posledično izpad prihodka se občuti povsod, posebej pri družinah in posameznikih, ki so v tem času 
ostali brez službe oziroma prihodka. 

Zato razumemo, da je doniranje v teh časih oteženo. Ne glede na pripravljenost občanov, da ste vsako leto namenili nekaj evrov 
našemu društvu, si to marsikatera družina v tem letu ne bo mogla privoščiti. 

Iz teh razlogov uporabljamo posebno spletno platformo, s pomočjo katere nam lahko donirate brez lastnega denarnega 
vložka.

Na letnem nivoju ostaja več kot 5 milijonov nerazporejenega denarja iz dohodnin, ki se lahko nameni tudi gasilskim društvom.
Z doniranjem dohodnine do 0,5 % se za vas ne spremeni nič, samo vašo dohodnino usmerite našemu društvu, namesto da
se vrne nazaj v državni proračun.

Prosimo vas, da si vzamete 3 minute časa in obiščete spletno platformo in preverite možnost donacije. Našemu društvu
bo to ogromno pomenilo, vas pa bo stalo samo nekaj minut vašega časa. 

 
 

Spodaj prilagamo tudi položnico, s katero nam lahko namenite poljubni znesek in s tem pomagate, da med opravljanjem
naše dejavnosti ostajamo tudi mi primerno opremljeni in varni.

VEDNO SE ODZOVEMO V NEKAJ
MINUTAH, VZEMITE SI ŠE VI

3 MINUTE ČASA ZA NAS!

Z gasilskim pozdravom:
»Na pomoč!«

: https://www.zagasilce.siDONIRANJE BREZ
LASTNEGA VLOŽKA
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