
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Postanite P A R T N E R 

organizacije, ki se bori za zeleno in čisto 

prihodnost naših otrok. 

Vabimo vas, da naša okoljevarstvena prizadevanja podprete z rednimi 

mesečnimi prispevki in tako postanete PARTNER in SRCE društva Alpe 

Adria Green. Kot neprofitna, nepridobitna in od državnega aparata 

neodvisna organizacija, ki obeležuje več kot dve desetletji svojega 

obstoja, lahko razvijamo in izvajamo svoje okoljevarstvene in 

naravovarstvene programe, aktivnosti in načrte le z vašo pomočjo. 

Podajte nam svojo moč tako, da izpolnite spodnji obrazec in nam ga 

pošljete: 

- preko elektronske pošte na: info@alpeadriagreen.com ali  

- po klasični pošti v kuverti na: Cesta Franceta Prešerna 26, 4270 

Jesenice ali 

- dostavite osebno v naši pisarni na naslovu Cesta Borisa Kidriča 

37c, 4270 Jesenice, v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in 

petek od 9:00 do 13:00), kjer lahko dobite že natisnjene 

obrazce. Z veseljem vam bomo pomagali tudi pri njihovem 

izpolnjevanju.  

 

Trajni nalog lahko kadarkoli prekličete z izpolnjenim obrazcem na 

zgoraj navedene načine. 

 

Naprošamo, da soglasje izpolnite Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.  

Najlepša hvala! 

 

 

10 € 
zadostuje 

za 1 
dodatno 

akcijo 
ozaveščanja 

20 € 

zadostuje, 

da 

posadimo 1 

novo drevo 

50 € 

zadostuje za 

1 dodatno 

okoljsko 

pravno 

svetovanje 

100 € za 
izvedbo 
osnovne 

ekopatrulje 
v lokalnem 

okolju 

Za večje 

zneske, se z 

vami 

dogovorimo 

o namenu 

njihove 

porabe 
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SOGLASJE ZA DIREKTNO OBREMENITEV SEPA 

 

Ustrezno označi    

 

Referenčna oznaka soglasja _________________________________ (izpolni prejemnik plačila) 

Ime in priimek _______________________________________________________________ 

Datum rojstva________________________________________________________________ 

Naslov______________________________________________________________________ 

Poštna številka in kraj__________________________________________________________ 

Email_______________________________________________________________________ 

Telefon_____________________________________________________________________ 

Pooblaščam svojo banko_______________________, da iz mojega osebnega računa številka 

SI56________________________________________________________________________ 

vsakega_________________________ v mesecu nakaže društvu Alpe Adria Green, Cesta  

Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice, matična št. 1173120, SWIFT BIC HAABSI22, na poslovni  

račun IBAN SI56 3300 0000 6508 788, mesečni prispevek_________________€. 

Izjava podpisnika 

S svojim podpisom pooblaščam prejemnika plačila - mednarodno društvo za varstvo okolja in 

narave Alpe Adria Green, da posreduje podatke moji banki za obremenitev mojega računa, 

skladno s pravili SEPA. S splošnimi pogoji za uveljavitev SEPA pravil, se bom seznanil pri svoji 

banki, ki vodi moj račun. Morebitne spremembe ali ukinitev trajnikov lahko urejam 

neposredno z Alpe Adria Green, preko info@alpeadriagreen.com, telefonske številke 051 – 

311 – 450 in osebno v času uradnih ur društva – ponedeljek, sreda in petek od 9:00 do 13:00. 

Kadarkoli lahko na omenjenih naslovih zahtevam potrdilo o plačanih donacijah. S podpisom 

dovoljujem in soglašam, da društvo Alpe Adria Green uporablja, obdeluje in hrani moje 

osebne podatke, skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov, samo za ta namen in vse do 

mojega preklica. 

Kraj___________________________________, datum______________________________. 

Lastnoročni podpis________________________________ 

   sklenitev sprememba ukinitev 
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