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Ustanovni odbor nove politične skupine Osveščeni Politiki Slovenije, na podlagi 34. člena
statuta nove politične Stranke OPS - Osveščeni Politiki Slovenije v nastajanju, objavlja javni

R A Z P I S
za pridobitev kandidatk in kandidatov Stranke OPS na volitvah v Državni zbor Republike
Slovenije

Imate najmanj srednjo strokovno izobrazbo in potrebne delovne izkušnje, razen tega pa tudi
zamisli za razreševanje naših osrednjih družbenih in gospodarskih vprašanj v okviru
slovenskega parlamenta? Ste morda doslej odrivali take izzive samo zato, ker se vam je
preprosto upiralo, da bi postali zgolj orodje v rokah politikov v sedanjih strankah?

Če s temi vprašanji morda beremo Vaše misli, potem je prišel čas tudi za Vas in se lahko
prijavite na ta razpis saj boste ugotovili, da lahko politika deluje tudi povsem drugače. V stranki
Osveščenih Politikov Slovenije – OPS se združujemo vam podobni ljudje, ki želimo tako kot vi,
da bi v naš parlament in na vsa druga odgovorna mesta prišli dejanski strokovnjaki in ljudje s
srčno kulturo, ki bi pričeli reševati naše nakopičene probleme na pravem koncu.

Od vas zahtevamo samo to, da boste v slovenskem parlamentu ali kjer kioli drugje delovali zgolj
na podlagi svojih strokovnih in etičnih načel, medtem, ko je program dejavnosti Stranke OPS
zagotovo napisan tudi po vaših merilih in pričakovanjih.

Premislite o tej ponudbi in priložnosti ter v primeru svoje pozitivne odločitve, da boste poskušali
prispevati svoje znanje in sposobnosti za dobrobit naše skupnosti in seveda posledično sebe,
nam pošljite svojo prijavo s kratko biografijo in sicer:
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· bistvene osebne podatke, podatke o doseženi strokovni izobrazbi, podatke o vseh vaših
dosedanjih zaposlitvah in delovnih nalogah, in podatke o morebitnem članstvu v političnih
strankah

· nekaj kratkih navedb o tem, s katerimi strokovnimi vprašanji ste se doslej največ ukvarjali in za
kakšne cilje in rešitve ste se ob tem zavzemali

· navedbe strokovnih področij, na katerih bi se kot poslanka ali poslanec spoprijeli z našimi
ključnimi problemi in navedbo rešitev za katere se nameravate zavzemati.

Navedeno pošljite v roku 15 dni na naslov Stranka Osveščenih Politikov Slovenije, Stara
Vrhnika 116, 1360 VRHNIKA (Razpis za kandidaturo za poslanke in poslance) ali na e-naslov i
nfo@gibanje-ops.com
. Na podlagi Vaše prijave Vam bomo posredovali gradivo s podrobnejšimi informacijami in vas
poklicali na osebni razgovor.

Izvršilni odbor Stranke Osveščenih Politikov Slovenije

Osvobodimo Očistimo in Prenovimo Slovenijo!
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