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Namenimo del dohodnine uspešnemu delovanju društva!
Drage članice, spoštovani člani in prijatelji društva,
PD Pošte in Telekoma Ljubljana, je s preko 600 člani, eno večjih planinskih društev v Sloveniji.
S svojim bogatim programom izletov, taborov, slikarskih kolonij itd pa smo zagotovo tudi eno od najbolj
aktivnih planinskih društev. Za svoje dolgoletno uspešno delo je društvo prejelo številna priznanja. Ponosni
smo na to!
V bogatem letnem programu imamo preko 130 različnih akcij, ki presegajo ozke društvene okvire. V svojih
vrstah imamo številne člane, ki prostovoljno in brezplačno skrbijo za njegovo uresničevanje. Upravljamo
priljubljeni Poštarski dom na Vršiču, ki smo ga v preteklih letih temeljito prenovili. Naši markacisti
vzdržujejo 9 zahtevnejših planinskih poti na območju Prisojnika in 3 lažje v okolici Ljubljane. Naše
planinske izlete vodi 19 registriranih vodnikov PZS različnih kategorij. Že 30 let organiziramo planinske
slikarske kolonije.
Za uresničevanje načrtov pa nujno potrebujemo tudi finančna sredstva. Del stroškov pokrivamo iz članarine
in dotacij. S pridobitvijo statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa smo si zagotovili
možnost kandidiranja za javna sredstva pri občini, Ministrstvu za šolstvo in šport, Fundaciji za šport ipd.
Vlada RS je sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki omogoča, da davčni zavezanci
do 0,5 % dohodnine, namesto v proračun, namenimo za delovanje organizacij, ki se na nepridobiten način
ukvarjajo s splošno koristnimi dejavnostmi, med katere spada tudi naše društvo.
Svojo zahtevo za namenitev dela dohodnine lahko oddate kadar koli prek sistema eDavki na spletni strani
http://edavki.durs.si, ter pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Zahteva velja do trenutka, ko
davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.
Precej naših zvestih članov se je že odločilo za donacijo dohodnine in iz tega naslova smo vsako leto prejeli
sredstva, ki smo jih koristno uporabili za prenovo našega doma na Vršiču.
Ne dvomimo, da se boste tudi vi odločili nameniti 0,5% dohodnine svojemu društvu.
To bo vaš dragocen prispevek za še uspešnejše delovanje in razvoj PD Pošte in Telekoma Ljubljana.
Zagotavljamo vam, da bomo z vašimi donacijami ravnali nadvse gospodarno.
Če se boste odločili za donacijo, je potrebno v priloženo Zahtevo za namenitev dela dohodnine, vpisati
naziv PD Pošte in Telekoma Ljubljana, davčno številko in odstotek, ki ga namenjate društvu:

Ime oz. naziv upravičenca

Davčna številka
upravičenca

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

79457339

Odstotek (%)
0,5

Vlogo oddate na pristojni davčni izpostavi.
Za vaš prispevek se vam že v naprej iskreno zahvaljujemo!
Prosimo vas, da našo prošnjo posredujete tudi drugim možnim donatorjem.
Planinski pozdrav!
Matična številka: 5141630
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