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Prva slovenska e-knjižnica oblikovalskih, pravičnotrgovinskih in vintidž oblačil ter dodatkov

Snagine storitve lahko plačujete tudi prek direktne obremenitve

Kabiné Šerinjon je knjižnica oblačil in modnih dodatkov slovenskih modnih oblikovalcev, vintidž oblek iz Centra
ponovne uporabe ter pravičnotrgovinskih modnih kosov. Visokokakovostna oblačila krožijo med različnimi uporabniki,
ki jih nosijo in zanje skrbijo, ne morejo pa si jih lastiti. Imeti tako nima več prednosti pred uporabljati, saj trajnostne in
oblikovalske kose iz zbirke Kabiné Šerinjon dva tedna nosi, kdor želi, potem pa jih preda naprej. Več kot 60 modnih
kosov iz zbirke Kabiné Šerinjon je na voljo za brezplačno izposojo prek mobilne aplikacije, ki je dostopna prek spletne
strani www.kabine-sherinjon.si .

Direktna obremenitev je plačilna storitev, prek katere nas uporabniki pooblastite, da pri vaši banki odredimo
obremenitev vašega plačilnega računa v višini obveznosti, ki jih imate do podjetja.
Vse, kar je povezano z direktnimi obremenitvami (sklepanje novih soglasij, preklic in ukinitve soglasij itd.) za
Snago urejate prek Javnega holdinga Ljubljana, d. o. o., in sicer na dva načina:

Kabiné Šerinjon spreminja odnos do dobrin in razkriva temno plat hitre mode, ki daleč od naših oči posameznike in družbo
nečloveško izkorišča. Zato je Kabiné Šerinjon nasprotje hitre, surove in množične proizvodnje ter potrošnje oblačil. Projekt,
ki spodbuja kritično razmišljanje, preizprašuje samoumevnost posedovanja vedno novega in ki temelji na sodelovalni
potrošnji oziroma souporabi, je plod sodelovanja študentov treh ljubljanskih fakultet – Zdravstvene, Naravoslovnotehniške
in Fakultete za računalništvo – ter Snage Ljubljana.

REPUBLIKA SLOVENIJA
FINANCE
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

2. Po pošti. Pravilno izpolnjeno in podpisano vlogo za plačevanje ali zahtevo za preklic soglasja za plačevanje
z direktnimi obremenitvami SEPA pošljite skupaj s fotokopijo oziroma s skeniranim osebnim dokumentom
in kartico bančnega računa na naslov Javni holding Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
ali po elektronski pošti na naslov posta@jhl.si. Vlogi sta na voljo na spletni strani http://www.jhl.si/ v rubriki
"direktne obremenitve".
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1. Osebno v pritličju poslovne stavbe JP VODOVOD – KANALIZACIJA, d. o. o., na Vodovodni cesti 90 v Ljubljani
vsak delovni dan med 8. in 10. ter 10.30 in 14. uro. Pomembno je, da s seboj prinesite veljaven osebni
dokument, bančno kartico za račun prek katerega želite, da se izvaja direktna obremenitev, in položnice, za
katere želite urediti soglasje za direktno obremenitev.
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