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UVOD
Pozdravljen-a, pred tabo so prve zimsko-praznične NOVICE RK MOZIRJE.

ČLANKI V NOVEM GLASILU CQ ZRS
Z pomočjo nekaterih sem uspel pripraviti gradivo za novo izdajo glasila CQ ZRS, tako da se širi glas
o našem dogajanju tudi med ostale ljudi, ki se ukvarjajo s podobnimi stvarmi.
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0,5 % DONACIJE OD DELA DOHODNINE ZA DELOVANJE KLUBOV
Ta čas bi še enkrat bi spomnil na to, da tudi naš radioklub spada med organizacije, katerim je mogoče
v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini nameniti donacijo v višini največ 0,5 % dohodnine.
Vsak finančni priliv tako koristi našemu klubu za lažje delovanje, saj samo članarina članov in nekaj
prispevkov s strani občin nekatere aktivnosti kljub samoprispevkom posameznih članov stanejo nekaj
denarja.
V kolikor ste pripravljeni 0,5 % dohodnine nameniti našemu klubu, te prosim, da obrazec, ki je v
prilogi natisneš in oddaš oz. pošlješ na krajevno pristojni davčni urad oz. izpostavo. Naziv davčnega
urada obvezno vpišite v obrazec. Prav tako ne pozabi vpisati vaših točnih podatkov - ime in priimek,
naslov bivališča, poštno številko in kraj ter vašo davčno številko.
V polje "Ime oz. naziv upravičenca" vpišite Radio klub Mozirje, (oziroma je že vpisano), v polje
"Davčna številka upravičenca" vpišite 67298036, v polje "odstotek (%)" pa vpišite odstotek
dohodnine, ki ga želite nameniti (največ 0,5 %).
Naj še pripomnim, da donacija dela dohodnine za vas ne predstavlja nobene dodatne davčne
obveznosti ali finančnega stroška, za prejemnika pa je zelo dobrodošel!
Obrazec je potrebno pristojnemu davčnemu uradu predložiti najkasneje do 31.12.2016!
Hkrati vas opomnim, da poskušate k donaciji dela dohodnine pritegniti tudi vaše prijatelje in znance.
Vsak cent je dobrodošel in bo namenjen nadaljnjemu razvoju naše Zveze in prav tako našemu klubu.
V prilogi je obrazec za namenitev dela dohodnine.

PRAZNIČNI VIKEND PRED NAMI
Božič je tradicionalni praznik v cerkvenem koledarju, ki
ga katoliki, protestanti praznujejo 25. decembra, kot spomin
na rojstvo Jezusa Kristusa, čeprav natančen datum njegovega rojstva ni
znan. V večini pravoslavnih Cerkva praznik praznujejo zaradi uporabe
julijanskega koledarja s 6. na 7. januar. Pod istim imenom božič praznujejo
južnoslovanski rodnoverci zimski sončni obrat.
V Sloveniji in na Hrvaškem je poznana šega kurjenja velikega kosa lesa,
čoka, panja oziroma badnjaka, ki je moral goreti čim dlje. Šega je bila živa
dokler so v hišah obstajala odprta ognjišča. Čok je bil neke vrste hišni bog,
saj so mu darovali vino, hrano in so iz njega tudi prerokovali.

PRIJETNO IN VESELO PRAZNOVANJE VAM ŽELIM

Uredil:
Robi - S56VHR
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