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Komenda, 9. december 2012 

 
 
 

Finančna pomoč pri izgradnji prizidka 
 
  

Spoštovani, 
 

Pri vsakem večjem posegu prostovoljnih društev glavnino dela in finančnega 
bremena nosijo sama društva in njihovi člani. Tako je žal tudi z našim društvom in 
našo investicijo. Do sedaj smo sámo v prizidek vložili sredstva v višini 255.567,94 € 
ter opravili preko 3.000 prostovoljnih delovnih ur. 
 
Najeti dolgoročni kredit v višini 120.000,00 € že vračamo, zato nam za dokončanje 
del na prizidku zmanjkuje sredstev. V letošnjem letu smo s pomočjo finančnih 
sredstev lokalne skupnosti izdelali fasado, v prihodnjih dnem oziroma mesecih pa bi 
želeli urediti zunanjo okolico doma (robniki, tlakovanje, asfaltiranje, ...) ter obleči 
notranje stopnišče.   
 
Ustanovljeni smo predvsem zato, da pomagamo našim občanom v stiski in na vsak 
klic se odzovemo, prav tako ste se tudi vi  do sedaj  vedno odzvali na naše prošnje 
in nam pomagali, zato vas tudi tokrat prosimo za pomoč da nam po vaših močeh 
pripomorete k uresničitvi našega cilja.  
 
Sredstva (donatorska, sponzorska, …) namenjena društvom v javnem interesu, 
takšno društvo je tudi PGD Komenda, lahko uveljavljate kot davčno olajšavo. 
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Za vse donatorje za prizidek, bomo na eni od sten v prizidku izdelali ploščice z 
njihovimi napisi v barvi pridobljene donacije.  Seznam vseh donatorjev je objavljen 
tudi na naši spletni strani http://www.pgd-komenda.si/zidaki/. Za pridobitev 
ustreznega zidaka je pogoj donacija nepovratnih sredstev v naslednji višini:  

Vrsta zidaka  Fizične osebe Pravne osebe (firme, podjetniki) 

 
 

BRONASTI ZIDAK 
 

 

 

od 30,00€  

do 49,99€ 

 

od 100,00€  

do 499,99 € 

 
 

SREBRNI ZIDAK 
 

 

 

od 50,00€  
do 99,99€ 

 

od 500,00€  
do 999,99 € 

 
 

ZLATI ZIDAK 
 

 

 

od 100,00€  
do 499,99€ 

 

od 1.000,00€  

do 4.999,99 € 

 
DIAMANTNI ZIDAK 

 

 

 

od 500,00€ 

dalje 

 

od 5.000,00€ dalje 

 

Med prejemniki diamantnega zidaka bomo ob svečani otvoritvi prizidka izbrali tudi 
najmanj dva »BOTRA PRIZIDKA«. 
 
Sredstva se lahko nakažejo na naš poslovni račun številka 0700 0000 1188 049. V 
polje namen vpišite: ZIDAK ZA PRIZIDEK.  
 

http://www.pgd-komenda.si/zidaki/
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V kolikor želite morebitna dodatna pojasnila ali bi si želeli ogledati naše dosedanje 
delo na objektu, se lahko oglasite v našem domu (vsak  ponedeljek od 18 do 19 ure) 
ali nas pokličete na tel: 

031 686 019     Predsednik Anton Smrekar    ali       
041 799 176       Poveljnik Slavko Poglajen 

 
Vsem, ki boste kakor koli pripomogli k uresničitvi našega namena, se že vnaprej 
zahvaljujemo. 
 

HVALA in Na pomoč ! ! 

 
 
 
 

 
 

 

SREČNO IN VARNO 2013 


