Pihalni orkester Tržič ima svoje zametke v daljnem letu 1927, ko so posamezni zanesenjaki v tržiški občini pričeli z
organizacijo godbe na pihala. Danes, mnogo preigranih melodij in sklenjenih prijateljstev pozneje, šteje orkester okrog 45
članov. Spadamo med najboljše tovrstne ljubiteljske sestave v Sloveniji, o čemur pričajo številne plakete in priznanja,
osvojena na različnih tekmovanjih. S svojim delovanjem, številnimi nastopi in z vzgajanjem mladih glasbenikov
prispevamo k razgibanemu in pestremu kulturnemu utripu v našem mestu pa tudi širše.
Da lahko brezskrbno delujemo, nam v večji meri omogoča Občina Tržič, ISKRENA HVALA pa tudi vsem zvestim
poslušalcem in podpornikom za pomoč v kakršni koli obliki. Ker je izvedba samostojnh koncertov, nakup notnega
materiala, obnavljanje inštrumentov, uniform ter narodnih noš za nas še vedno precejšen finančni zalogaj, bomo zelo
hvaležni za vsakršno podporo, s katero bo postalo naše delo lažje in kvalitetnejše.
Vsak državljan Republike Slovenije lahko del svoje dohodnine (do 0,5 %) nameni za podporo kulturnim
organizacijam. V nasprotnem primeru njegova dohodnina ostane v Proračunu RS. 0.5 % vaše dohodnine lahko tako
namenite Pihalnemu orkestru Tržič.
Veseli bomo, če boste izpolnili in podpisali spodnji obrazec za odstop dohodnine Kulturnemu društvu Pihalni orkester
Tržič. Izpolnjen obrazec pošljite na naš naslov: KD Pihalni orkester Tržič, Cankarjeva cesta 5, 4290 Tržič,
najkasneje do 31. decembra.
Hvala za vaše zaupanje in podporo.
Vaši godbeniki in godbenice
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Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št.
117/06,10/08, 78/08, 125/08 in 20/09; v nadaljnjem besedilu: Zdoh-2)
lahko rezident zahteva, da se 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po
tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo,
nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje
političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Skladno z drugim
odstavkom istega člena se za splošne koristne namene po tem členu
štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic),
nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski,
dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se
opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po predpisih
ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih
dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi
posebnega zakona zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben
status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da
je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega odstavka se ne štejejo
rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne
osebe javnega prava. V skladu s tretjim odstavkom 142. člena ZDoh2 vlada določi podrobnejši način izvajanja prvega odstavka tega člena
in objavlja seznam upravičencev do donacij po tem členu.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV: S podpisom tega obrazca se
strinjam, da lahko Kulturno društvo Pihalni orkester Tržič
posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Dovoljujem, da
lahko Kulturno društvo Pihalni orkester Tržič navedene osebne
podatke obdeluje v bazi svojih podpornikov ter jih uporablja za
komunikacijo z menoj, obveščanje o svojih aktivnostih, pridobivanje
donacij, pošiljanje vabil na dogodke in sodelovanje v raziskavah.
Navedene osebne podatke lahko hrani in obdeluje do mojega
pisnega preklica.

