POVABILO K NAMENITVI DOHODNINE
Davčna zakonodaja omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5% svoje dohodnine v splošno
koristen namen. Zavezanci so osebe, ki pričakujejo, da bodo prejeli informativni izračun dohodnine (za leto
2013 so to praviloma vsi, katerih letni dohodki presegajo znesek splošne olajšave – 3.228,45 EUR).
Namenitev vas nič ne stane, saj sicer sredstva ostanejo v državnem proračunu, lahko pa pomembno pomaga pri
financiranju splošno koristnih dejavnosti.
Zato vas Glasbena šola Radovljica v sodelovanju s Skladom 05 – ustanovo za družbene naložbe vabi k
namenitvi dohodnine za splošno koristen namen in sicer
»Dopolnilno financiranje programov in opreme Glasbene šole Radovljica«
Sredstva bodo porabljena za naslednje splošno koristne namene:
- pomoč socialno šibkim učencem, (zmanjšanje akontacije materialnih stroškov, manjša cena najema
inštrumenta)
- oprema učilnic z IKT opremo.
- Eduart music – Glasbena šola (šolska licenca) je nagrajena interaktivna spletna aplikacija – UČNI PRIPOMOČEK,
specializiran za pomoč pri poučevanju in učenju glasbenih vsebin v osnovnem glasbenem izobraževanju.
Aplikacija v učni proces aktivno povezuje vse vpletene: učence, učitelje, starše in vodstvo šole.
- nagrajevanje učencev, ki se bodo izkazali s svojim delom, trudom, vedenjem.
- nakup nadstandardne opreme in učil za zvišanje standarda pouka, (glasbila višjega cenovnega razreda)
- financiranje nadstandardnih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki niso del rednega vzgojno-- izobraževalnega
programa in se ne financirajo iz javnih sredstev;
- vzdrževanje in obnova učnih prostorov (učilnice)
Želena višina zbranih sredstev: 5.000 EUR

Dohodnino namenite tako, da izpolnite obrazec ter ga oddate pri Glasbena šola Radovljica, Linhartov trg 1,
4240 Radovljica.
Vse informacije dobite pri g. Marku Možini, tel. št. 04 537 28 00, e-pošta: info@gs-radovljica.si, na spletni
strani www.sklad05.si ter po elektronski pošti info@sklad05.si.
Lepo povabljeni k namenitvi dohodnine,

Nosilec dejavnosti:

Marko Možina

Primož Šporar

ravnatelj Glasbena šola Radovljica

predsednik uprave Sklada 05

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

(ime in priimek davčnega zavezanca)

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

(poštna številka, ime pošte)
Davčna številka

(pristojni davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca

Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%)

8 5 4 1 0 2 9 2

0,5

V/na ____________________________ dne ______________________
(kraj)

(datum)

__________________________
(podpis zavezanke/ca)

