
Ali nam lahko še dodatno pomagate?  

SEVEDA NAM LAHKO POMAGATE IN TO 
TAKO, DA VAS NIČ NE STANE! 

 
Spoštovani !  
 
Po Uredbi o namenitvi dela dohodnine, lahko davčni zavezanci do 0,5 % odmerjene dohodnine, 
namenite enemu ali več upravičencem, ki jih je določila vlada, med njimi pa je tudi Vaše in naše 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BLAGOVICA.  
 
Prostovoljni gasilci smo sestavni del sistema zaščite in reševanja, in tako poleg gašenja ter 
reševanja posredujemo tudi ob naravnih in drugih nesrečah. Lahko bi se reklo, da vedno 
pomagamo povsod tam kjer ljudje potrebujejo našo pomoč. Poleg tega pa smo tudi družbeno 
dejavni, na različnih področjih, v domačem okolju. 
 
Najbrž vam je znano, da tudi v gasilstvu v naši občini obstajajo težnje po centralizaciji gasilstva, 
kar bi pomenilo zaton gasilstva v Blagovici ter posledično povečanje ogroženosti krajanov v 
celotnem vzhodnem delu občine Lukovica. Dolga leta smo bili korak pred ostalimi, vendar nas 
čaka trdo delo, če želimo to prednost obdržati. Ampak trudili se bomo na vse pretege, da ostanemo 
korak pred ostalimi, v upanju tudi z Vašo pomočjo.  
 
Vse aktivnosti in nakupi opreme so povezane s finančnimi sredstvi. Na žalost pa si moramo za 
naše delovanje več kot polovico denarja priskrbeti sami. In tu nam lahko pomagate prav Vi, in 
sicer tako, da Vas to nič ne stane, ter nam namenite 0,5% vaše odmerjene dohodnine. Pridobljena 
sredstva bodo porabljena izključno za obnovo in nabavo reševalno – tehnične opreme, ki je 
potrebna za opravljanje našega dela. Vse kar morate narediti je, da v spodnji formular vpišete svoje 
podatke, in ga oddate v poštni nabiralnik, ki visi na gasilne domu v Blagovici, oddate našim 
članom, ko bodo konec decembra raznašali koledarje ali pošljete na DURS.  
Ø Omenjeni obrazci morajo na izpostavo DURS-a prispeti do konca tega leta, zato jih oddajte 

pravočasno. 
Ø Obrazec lahko najdete tudi na naši internetni strani www.gasilci-blagovica.si 

 
Prostovoljni gasilci, za opravljanje svojega dela ne dobimo plačila, smo pa zelo hvaležni za 
vsakega prispevka, ki ga lahko namenimo za nakup nove sodobne opreme. Vsem, ki nam 
pomagate, se že v naprej zahvaljujemo in Vas lepo pozdravljamo s pozdravom ''NA POMOČ''. 
 
 
Blagovica, 15.12.2009                                        žig 

UO PGD Blagovica 
".................................................................................................................................................... 

ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije 
 
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: 
Ime in priimek davčnega zavezanca:___________________________________________________ 
Podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka:________________________________________ 
Poštna številka, ime pošte:___________________________________________________________ 
 

Davčna številka zavezanca:  
 
 
Pristojni davčni urad, izpostava:________________________ 

 

Ime oz. naziv opravičenca Davčna št. upravičenca Odstotek (%) 
Prostovoljno gasilsko društvo Blagovica 7 9 1 0 8 2 5 3 0,5 

 
V/Na _____________________, dne_________________                                             __________________________ 

podpis zavezanca/ke 

NNaašš  pprroossttii  ččaass  zzaa  vvaaššoo  
vvaarrnnoosstt!!!!!!  


