prošnja za donacijo

Spoštovani.
Stranka NAŠA DEŽELA je nova sredinska povezovalne stranka, ki želi z neideološkim
in povezovalnim delovanjem zagotoviti boljšo družbeno in politično prihodnost
SLOVENIJE.
Povezuje nas prepričanje, da se sprememba prične pri nas, posameznikih in le
povezani med seboj lahko začnemo graditi novo, zdravo družbo prihodnosti.
Nesmiselno je čakanje na spremembe, če le te ne naredimo sami. Življenje stranke
predstavljajo ljudje, njihova energija in volja do sprememb. Javno, pa tudi manj javno
podporo za opravljeno delo nam izrekajo mnogi. Veseli smo vsake spodbude in
pozitivnega razmisleka za naprej.
Za razvoj in napredek potrebujemo tudi ﬁnančna sredstva. Vsak prispevek šteje. Zato
se vam za vsako mnenje, prispevek ali dobro željo že vnaprej lepo zahvaljujemo.
Bodimo sprememba, ki jo želimo videti, in skupaj popeljimo Slovenijo v lepšo
prihodnost.
Vašo donacijo lahko nakažete na:

TRR: SI56 0284 3026 4151 744
(odprt pri NLB d. d.) s pripisom DONACIJA

**Fizične osebe lahko prispevajo ﬁnančne prispevke za stranko. Prispevki posamezne ﬁzične osebe v gotovini so
v letu, za katero se dela letno poročilo stranke, dovoljeni največ do zneska, ki je določen na podlagi zakona, ki ureja
davčni postopek, glede obveznosti nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune, višji prispevki v
denarju pa morajo biti vplačani s kreditnimi plačili ali direktnimi obremenitvami v breme plačilnega računa
plačnika prek bank, hranilnic ali drugih pravnih oseb, ki v skladu s predpisi, ki urejajo plačilne storitve, opravljajo
plačilne storitve.
Pri prispevanju prispevka stranki mora ﬁzična oseba poleg višine danega zneska stranki zaradi zagotavljanja
zakonitosti ﬁnančnega poslovanja stranke po tem zakonu sporočiti tudi podatke o svojem imenu, priimku,
datumu rojstva in naslovu.
Prispevki posamezne ﬁzične osebe iz tega člena ne smejo v skupnem znesku v letu, za katero se dela letno
poročilo stranke, presegati desetkratne povprečne bruto mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto.

Hvala za vaš prispevek.

Aleksandra Pivec l.r.,
predsednica stranke NAŠA DEŽELA

Hva l a za vaš pr isp e ve k st r a nk i N a ša De že la .
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PODATKI O DONATORJU

Vrednost donacije:

podpis

