
DRŽAVLJANI ZA  HUMANO IN POŠTENO SLOVENIJO (začasno ime-krajše : DRŽAVLJANI) 

 

IZJAVA O SODELOVANJU  

(izjavo natisnite, ročno izpolnite ter osebno podpišite, v izogib nadzoru skozi računalnik) 

 

Podpisani _____________________________, rojen___________________________________, 
                                      (priimek in ime)                                                                                                                  (dan,  mesec,  leto) 

v_____________________ , stalno bivališče__________________________________________ 
                   (kraj rojstva)                                                                                                                    (kraj, ulica, hišna štev. ter pošta) 

______________________________________________________________________________  

izobrazba_______________________________,zaposlitev__________________________,  

E-pošta______________________telefon:_____________________GSM:______________   

sem pripravljen v okviru svojih možnosti sodelovati kot član organizirane civilne družbe (OCD) z 

imenom DRŽAVLJANI  pri naslednjih aktivnostih  (ustrezne številke obkrožite): 

 

1. pošiljanje informacij oz. gradiv prijateljem, sorodnikom, znancem in drugim 

somišljenikom z namenom obveščanja o aktivnostih OCD za zakonito dosego celostnih 

družbenih sprememb v  veliko bolj pravično družbo v Sloveniji.  

2. sodelovanje na sestankih, zborih oz. srečanjih OCD  zaradi obravnave aktualnih 

vprašanj, 

3. sodelovanje pri organiziranju lokalnih odborov OCD (regijskih, občinskih, krajevnih…) 

4. sodelovanje pri zbiranju podpisov ali overjenih podpisov državljanov pri zakonitih 

aktivnostih OCD za dosego sprememb predpisov za pravičnejšo družbeno ureditev v RS, 

5. sodelovanje na listi kandidatov OCD z odločnim volilnim programom  na volitvah v 

Državni zbor RS (DZ RS), ko  do volitev pride in ko  se organi OCD tako odločijo, 

6. sodelovanje tudi pri drugih morebitnih potrebnih aktivnostih OCD (če bo treba pri 

volitvah v DZ RS:  priprava in distribucija gradiva , organiziranje informativnih srečanj 

in razgovor z volivci, sodelovanje v volilnih telesih - komisijah oz. odborih,  nadzor teh 

teles – zaupniki liste OCD itd.), 

7. sodelovanje v strokovnih delovnih telesih OCD, 

8. druge oblike sodelovanja (navedite sami)____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Državljani, ki so ali so bili aktivni člani raznih parlamentarnih političnih strank v RS  od leta 

1992 naprej in so bili njihovi funkcionarji v organih RS ipd. ne morejo biti člani oz. sodelavci 

OCD, ker so verjetno vsaj objektivno soodgovorni za to 22 letno napačno pot RS. Tudi 

državljani, ki zagovarjajo strankarski politični sistem, ne morejo biti člani OCD, ker program 

OCD predvideva konec teh političnih strank v RS. Pa tudi osebe, ki ne upoštevajo vrednot iz 

Vabila k sodelovanju (pošteni, odgovorni, nesebični, odločni, strpni, kredibilni …) ne morejo 

biti člani OCD.   

 

Izjavo kandidata o sodelovanju obravnava pristojni organ za članstvo v OCD, katerega imenuje 

Koordinacijski odbor OCD (KO)za 2 leti. O morebitni zavrnitvi kandidata za člana OCD mora 

biti oseba obveščena s krajšim pojasnilom v 30 dneh od poslane izjave. Zoper zavrnitev je možna 

pritožba na KO. Ta o pritožbi odloči  v 30 dneh in obvesti kandidata. Odločitve KO so dokončne. 

Pristojni organ za članstvo v OCD  lahko tudi ugotovi, da je prenehal status člana OCD osebi, ki 

je odstopila od programa, vrednot  in pravil OCD. O tem jo pisno obvesti. O pritožbi odloči KO. 

S kandidati za poslance na listi OCD bodo opravljeni potrebni pogovori glede pogojev. 

 

S podpisom te izjave kandidat tudi potrjuje, da soglaša s Programom in s Pravili OCD.  

Posredovani podatki iz  izjave bodo hranjeni zakonito in zaupno. 

 

Kraj________________datum__________________ Podpis____________________________ 

  

Podpisani obrazec pošljite po pošti na naslov: DRŽAVLJANI,  Gažon 37 d,   6274   Šmarje . 


