Vesele miru polne božične praznike.
Veliko ZDRAVJA, veselja in uspehov
Vam v novem letu 2021,
želimo gabrovški gasilci.
Spoštovani!
Prostovoljno gasilsko društvo Gabrovka je v letu 2020 zabeležilo 100 let delovanja.
Zaradi epidemije COVID–19 večino zastavljenih aktivnosti v sklopu praznovanja 100letnice nismo mogli izvesti.
Posledično smo v letošnjem letu prikrajšani za vir prihodkov, ki smo jih v preteklih letih zagotovili z društvenimi
aktivnostmi.
Navkljub omejitvam smo operativno 24ur dnevno pripravljeni NA POMOČ Vam spoštovani sokrajani. Neprestano
se izobražujemo in izpopolnjujejo svoje znanje za varovanje ljudi, živali in premoženja ob naravnih in drugih
nesrečah. V okviru finančnih zmožnosti posodabljamo vozni park ter gasilsko reševalno opremo.
Vztrajno in temeljito obnavljamo gasilski dom, v katerem obnavljamo električno in vodovodno inštalacijo, saniramo
hidro in toplotno izolacijo, zamenjujemo stavbno pohištvo, v dolgoročnem planu je še obnova ostrešja in izdelava
toplotno izolacije na fasadi. Tako bo objekt mirno kljuboval času. Seveda vse aktivnosti potekajo prilagojeno
časovnim in finančnim zmožnostim.

Ob letu, ki se izteka Vam bomo kot vsako leto prinesli koledar za prihajajoče leto. Ter Vam
osebno voščili, vesele in miru polne božične praznike, v novem letu pa veliko zdravja, sreče
in uspehov. Pri tem bomo upoštevali vsa priporočila NIJZ-a za preprečitev širjenja virusa.
Zahvaljujemo se Vam za vaše vsakoletne finančne prispevke. Vaš prispevek je v sistemu našega delovanja
namenjen NAZAJ VAM, saj z vašim vložkom lahko investiramo v gasilsko reševalno opremo, ki jo potrebujemo ko
rešujemo ljudi, živali in premoženje ob naravnih in drugih nesrečah.
Če ste z našim dosedanjim delom zadovoljni in nas želite podpreti tudi v prihodnje Vas želimo spomniti, da lahko
0,5 % vaše dohodnine usmerite na davčno številko 30452619, PGD GABROVKA. Le to sporočite davčni upravi RS,
do 31. 12. 2020. V kolikor ste to že storili, se Vam zahvaljujemo.
Z doniranjem dohodnine do 0,5 % se za Vas nič ne spremeni, samo vašo dohodnino usmerite našemu društvu,
namesto da se vrne nazaj v državni proračun.
To lahko storite na enega od načinov:






v nekaj minutah na spletni platformi www.zagasilce.si
izpolnite obrazec in ga pošljete na vaš davčni urad – seznam davčnih uradov in naslovi so dostopni
na: www.fu.gov.si oz. edavki.durs.si
preko sistema e-Davki
na zapisnik pri vašem davčnem uradu.
Denarno donacijo lahko nakažete tudi direktno na naš bančni račun odprt pri banki NLB d.d. številka
računa: SI56 02023-0019691590, sklic: SI00 12-2020.

Spoštovani, vsem, ki ste se, in vsem, ki se še boste trudili za dobrobit prostovoljnega
gasilskega društva HVALA VAM.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
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