
V letu 2021 vam želimo predvsem miru in solidarnosti!

Drage sokrajanke, spoštovani sokrajani!
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Pred nami so božično novoletni prazniki, ko vas v običajnih razmerah obiščemo s koledarji in smo posledično 
deležni vaših prispevkov, ki so pomemben del prihodka našega gasilskega društva. V letošnjem letu smo 
zaradi razglašene epidemije koronavirusa in sprejetih ukrepov o omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb žal primorani prilagoditi tradicijo raznašanja gasilskih koledarjev. Naši člani vam bodo ob 
upoštevanju vseh navodil NIJZ koledarje vseeno dostavili na dom, a letos brez osebnega stika in voščila. 

Ne glede na situacijo smo gasilska društva na škofjeloškem v tem letu opravila že več kot 350 intervencij. Za 
pomoč krajankam in krajanom smo vedno pripravljeni in se ustrezno odzovemo. Tako bo tudi v bodoče. 

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 vas sokrajanov, ki vsako leto namenite nekaj evrov našemu društvu, si to marsikatera družina v 
tem letu ne bo mogla privoščiti. Zato zbiranja prispevkov od vrat do vrat letos ne bomo izvedli.

Tudi iz teh razlogov smo v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in podjetjem Kovanček Group 
pripravili posebno spletno platformo, s pomočjo katere nam lahko donirate sredstva brez lastnega 
denarnega vložka in to kar od doma.

Na letnem nivoju ostaja več kot 5 milijonov nerazporejenega denarja iz dohodnin, ki se lahko nameni tudi 
gasilskim društvom. Z doniranjem vaše 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 ter preverite možnost donacije. Našemu društvu bo to ogromno 
pomenilo, vas pa bo stalo samo nekaj minut vašega časa.

Donira lahko vsaka fizična oseba, ki je zavezanec za dohodnino, s tem da obišče spletno stran na povezavi 
spodaj in izpolni spletni obrazec (brez digitalnega potrdila). Pozorni bodite, da pri nazivu organizacije, ki ji 
želite nameniti donacijo, izberete naše društvo PGD VIRMAŠE - SV. DUH.

Želimo vam lepe in mirne božično novoletne praznike, ostanite zdravi in srečno!

DONIRANJE BREZ LASTNEGA VLOŽKA
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