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„Volitve 2011 ‒ Za korenite družbene spremembe!“          
 
 
 
POVABILO V MREŽO PREDVOLILNIH AKTIVISTOV IN AKTIVISTK 
 
 
Spoštovane, spoštovani! 
 
"Lista Skupaj za pravično skupnost ‒ SPS" vas vabi k sodelovanju v neformalni mreži 
predvolilnih aktivistov in aktivistk. Izhajajoč iz načel aktivnega državljanstva in participacije 
posameznikov/-ic ter skupin pri upravljanju javnih zadev je namen mreže obveščanje, 
koordinacija, skupno delovanje in podpiranje izbranih organizacij in posameznikov, ki bodo 
kandidirali na predstoječih državnozborskih volitvah. Izbrane organizacije in posamezniki, ki bodo v 
fokusu mreže, so vse tiste, za katere v Listi SPS menimo, da lahko prispevajo k izboljšanju 
obstoječih neustreznih družbenih razmer ali tudi h korenitim spremembam teh razmer ‒ za kar 
se v Listi SPS sicer zavzemamo. Gre za naslednje organizacije in posameznike, ki so potencialni 
(projektni) partnerji Liste SPS (našteto po abecedi): 
 

‒ Gibanje za pravično družbo (S. Brežan ...; http://www.pravicna-druzba.si/ ); 

‒ Demokrati Slovenije (M. Jurak ...; http://www.demokrati.si/ ); 

‒ Demokratična stranka dela ‒ DSD (F. Žnidaršič... http://www.strankadela.si/ );  

‒ Društvo Komunist (J. Muhvič ...); 

‒ Krščanski socialisti Slovenije (A. Magajna ...; http://www.krscanski-socialisti.si/ ); 

‒ dr. Gojko Stanič (http://www.gstanic.si/ ); 

‒ Stranka enakih možnosti Slovenije (SEM ‒ Si; E. Pečarič ...; http://www.sem-si.si/ ); 

‒ Stranka za trajnosti razvoj Slovenije ‒ TRS (M. Hanžek ...; http://www.gibanje-trs.si/); 

‒ Zelena koalicija (F. Černagoj ...; http://www.zelenakoalicija.si/ );  

‒ Zveza za voljo ljudstva ‒ ZZVL (V. Tomič, ...; http://zzvl.blogspot.com/ ); 

‒ in še kdo. 

V Listi SPS bi radi, da bi iz kroga zgoraj naštetih (in seveda še koga zraven) nastala čim širša 
koalicija, saj je to nujno za uspeh na volitvah. 
 
Če podpirate enega ali več od zgoraj naštetih subjektov, lahko v neformalni mreži predvolilnih 
aktivistov/-tk sodelujete na enega od naslednjih načinov: 
 
‒ predlagate konkretno (zaupanja vredno, sposobno ...) osebnost za kandidata/-tko na volitvah; 

‒ izrazite pripravljenost, da bi sami kandidirali na volitvah (pa še ne veste, na kateri kandidatni 
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listi);  

‒ predlagate konkretne dejavnosti in projekte, ki ga naj organizacija (izbrana po vaši presoji) vključi 

v svoj (predvolilni) program; 

‒ predlagate konkretne predvolilne prireditve v vašem okolju ali drugje ter prizorišča in termine 

zanje (predavanja, predstavitve, nastopi, kulturno-politični predstave, družbeno angažirani koncerti 

...); 

‒ predlagate konkretne vsebine za predvolilno obveščanje oz. promocijo (letak, plakat, slogan, 

zloženka ... in njihova konkretna vsebina); 

‒ oblikujete svoj krog oz. mrežo posameznikov/-ic, znotraj katere se boste obveščali o predvolilnih 

zadevah in jim posredovali informacije iz mreže predvolilnih aktivistov/-tk (srečavanja, pomenki, 

komuniciranje po e-pošti in v okviru Google-skupine, Facebook skupine ipd.); 

‒ drugo (po vaši izbiri in iznajdljivi pameti). 

Način in obseg sodelovanja v mreži predvolilnih aktivistov in aktivistk si vsak sodelujoči izbere 
sam. Plačilo? Dobro izbrani poslanci in poslanke ter posledično boljše upravljanje družbe in bolj 
kakovostno življenje! 
 
Svojo morebitno pripravljenost za sodelovanje v mreži sporočite na:  
e-naslov:  lista.sps@gmail.com    ali 
telefon:     030 631 369 
 
Če poznate koga, ki bi ga sodelovanje v mreži utegnilo zanimati, mu to povabilo, prosimo, 
prepošljite. 
 
Za vaš odziv vnaprej hvala in lep pozdrav! 
 
 
Predsednik predsedstva Liste SPS: 
Jože Kos Grabar ml. 
 
 
 
v Mariboru in Ljubljani, 10. 10. 2011 

 
 
v prilogi: osnovne informacije o Listi SPS 


