
PRISTOPNA IZJAVA  
o članstvu, simpatizerstvu podpori (označite odločitev) 

NAPREJ SLOVENIJA/NARODOVA ZAŠČITA(NPS) 

 
S podpisom te pristopne izjave izjavljam, da želim postati-a član-ica, podporni član ali simpatizer stranke 
NPS, ustanovljene leta 1995 in sprejemam statut in program stranke. Kot član-ica,simpatizer ali podpornik 
stranke NPS se bom boril za takšno izvedbo volitev, da imam neodtujljivo pravico da takojšnje razrešitve 
politika na voljenem položaju s katerekoli politične funkcije. Kandidati stranke NPS pred kandidaturo, morajo 
pri notarju in stranki NPS z lastno izjavo in s svojim podpisom pristati na dokončno pravico volivca, da ga 
razreši z voljene funkcije, da se kazensko in materialno zaveže povrniti škodo, če ne izvaja političnega 
programa , s katerim je uspel biti izvoljen na volitvah. Na dan volitev bom na volišču zahteval original svoje 
glasovnice in ga hranil kot dokaz za pravico nadzora in po potrebi odpoklica voljenega politika tudi po 
kazenski zakonodaji velike prevare - goljufije lažnih obljub in s tem neopravičeno pridobljenih pravic,in do 
civilne pravde povrnitve nastale škode goljufivega politika.  
 

Ime in priimek:  

Izobrazba / poklic:  

Občina prebivališča:  

Dan, leto in kraj rojstva:  

Stalno prebivališče:  

Poštna številka in kraj:  

Telefon:  

Skype:  

GSM:  

E-poštni naslov:/fax:  

Označite, za katero politično funkcijo želite kandidirati na volitvah:

Poslanec državnega zbora, občinski mestni ali četrtni svetnik, za župana,za poslanca v Evropski Zvezi 

(EU), za predsednika države. 

  
Član, simpatizer ali podpornik stranke je dolžan pisno podpreti kandidata NPS za državni zbor, za predsednika 
države, župana, svetnika in za poslanca v EU. Letna članarina v stranki NPS je 1€. Članarine za dijake, , simpatizerje, 
študente in nezaposlene ni! Pristopno izjavo pošljite na naslov stranke NPS, Ljubljana 1000, Badjurova 3, 
Slovenija. Podporni član lahko prispeva več, kot je mesečna članarina P.S. Pričakujemo vaše aktivno sodelovanje in 
pisne predloge pri reformi javne uprave, medijev in sodstva, socialni, znanstveni, šolski, zdravstveni, pokojninski in 
gospodarski reformi in navedbo ukrepov za dosego nujnih reform. Podčrtajte ali dopišite katera področja za delovanje 
v politični stranki so vam blizu (izobraževanje, zdravstvo, kultura, računalništvo, organizacija dela, sonaravni razvoj, 
fotografiranje, filmsko snemanje, šport, organiziranje tiskovnih konferenc, anketiranje, pridobivanje novih članov 
stranke, itd.).  Drugo navedite:  
...…………………………………………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………....................................................... 
 
Datum in kraj: 
 
 ________________________ 

Lastnoročni podpis: 
 
 _____________________ 

 
K poslani pristopni izjavi k NPS, obvezno priložite svojo osebno fotografijo za evidenco članstva. Hvala! Pristopno 
izjavo izpolnite čitljivo, narejeno kopijo pa obdržite. Druge informacije lahko dobite preko spletne pošte. 
NPS e-mail: naprejslovenija1@gmail.com        Vsebine Naprej Slovenija - spletna stran: www.naprejslovenija.com  
 
PS: V stranki NPS pričakujemo, da se boste odločili sodelovati v boju za zmago svobode/ demokracije. Slovenija ni 
demokratična država, zato tudi ne pravna država, je ekonomsko neuspešna država. Zato postaja vse bolj država 
revežev, razočaranih in jeznih. Le za vašim ponovnim zaupanjem v osebno odgovornost izvoljenega politika, 
zmoremo spremeniti Slovenijo na boljše, za vse! Vaša odločitev za sodelovanje z NPS je nujna, sicer bo vsak dan 
slabše! Več kot nas bo v boju za pravičnost, enakopravnost, prej bomo na skupnem cilju! Hvala! Mi smo z vami in vi z 
nami v NPS!  

mailto:naprejslovenija1@gmail.com
http://www.naprejslovenija.com/

