Obračamo se na vas, ker vas spoštujemo in vam zaupamo, da boste razumeli in boste pomagali!
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Gibanje OPS (Osveščeni Prebivalci Slovenije) Ruska ulica 2 1000 Ljubljana
www.gibanje-ops.com
info@gibanje-ops.com

Spoštovane vse članice in cenjeni vsi člani naše širše družine Slovenije!

Prišel je čas, ko se enostavno moramo obrniti na vse mogoče naslove. Naše delovanje ni
osnovano le na besedah in kritikah trenutne situacije v Sloveniji, pač pa obsega veliko več –
iščemo ves čas in predlagamo tudi predloge za rešitev, delamo konkretne korake (obisk
Evropske komisije v Bruslju, vložitev Zakona OPS pred tremi leti v DZ, nenehno pisanje
medijem – ki nas striktno ignorirajo, obračanje na vse mogoče institucije v državi,...). In to
približno 10 let, seveda pa se intenzivnost zadnja leta zelo stopnjuje s težavnostjo situacije.
Tako smo prišli do situacije, ko je za nami približno leto dni 90% delovanja za to. Ne delamo
svojih poslov, ne skrbimo zgolj za svoje zadnjice, ker se zavedamo, kam ta situacija pelje, in ta
slovenski vlak, ki drvi naravnost v prepad, smo zavoljo tudi naših otrok dolžni ustaviti. Nujno
potrebujemo sponzorje, donatorje, dobre ljudi, ki bi jim razložili pomembnost in resnost situacije
v Sloveniji, ki lahko preide tudi v nasilje in grozo. Zato delujemo na vso moč, ko zdaj
potrebujemo pomoč tudi drugih:
• Za ustanovitev svojega medija OPS – Ogledalo Prebivalcev Slovenije ali pa odkup
delujočega, ki je naprodaj.
• Za reklamiranje delovanja Gibanja OPS in rešitev, ki jih imamo za Slovenijo, v drugih
medijih, s plakati, letaki, brošurami in prirejanjem srečanj ter prireditev.
•

Za ustanavljanje društev civilne družbe OPS po Sloveniji.

Gre za biti ali ne biti za Slovenijo. Gre za vstati inu obstati, kot je nekoč rekel Trubar. Računamo
na zavedne Slovenke in Slovence, ki jim ni vseeno in razumejo, da sami ne bomo zmogli. Vsi
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pa smo člani te iste širše družine, zato smo vsi enako odgovorni, ko gre za reševanje iz te
nemogoče situacije.
Če morda ne morete vi pomagati, prosimo, da nas usmerite (e-naslovi, telefoni), na koga naj se
obrnemo. Morate tudi razumeti, da smo prva zares neodvisna opozicija oligarhiji, ki svoje mreže
spleta že 70 let. Vemo in imamo rešitev, kako to po demokratični poti razgraditi in na novih
temeljih tudi z novo Ustavo postaviti Slovenijo po meri delovnega in poštenega slovenskega
človeka.
Tukaj je VIZIJA , imamo pa tudi izdelane zelo natančne korake , ki jih bomo opravili, da tako
Slovenijo postavimo. Lahko bi jo že v letih takoj po letu 1990, če ne bi imeli nekateri
»mogočneži«, ki so slovenski narod opeharili, drugačne načrte. Kakšne so imeli, se vidi vsak
dan bolj. Slovenija je v razsulu.
Če bi vsi, ki ste to peticijo podpisali, prispevali po svojih zmožnostih, morda vsak samo 10
evrov, bi bilo to za Gibanje OPS odličen zagon in veliko bolj sproščeno delo za aktivne člane, ki
moramo poleg tega dela preživeti tudi svoje družine. Verjemite, ni lahko, a poti nazaj ni,
ZMAGAMO SKUPAJ ALI PA SLOVENIJE NE BO.
Če razumete resnost položaja in želite sebi in Sloveniji dobro, priskočite na pomoč Gibanju
OPS, ki naj postane tudi vaše gibanje, središče za združevanje civilne družbe za Osvoboditev,
Očiščenje in Preporod Slovenije.

Gibanje OPS (Osveščeni Prebivalci Slovenije), Ruska ulica 21000 Ljubljana, Telefon: 031 274
419
Elektronska pošta: info@gibanje-ops.com, Ostali podatki:
Transakcijski račun (BIC): SI56 0510 0801 2916 997

SWIFT: ABANSI2X

Čestitamo, vse več nas je podpisnikov , ki nimamo oblastniških privilegijev in jih ne
nameravamo še naprej plačevati, zato predlagamo Zakon OPS, ki jih bo ukinil. 80% nas je tukaj
živečih, ki privilegijev v smislu odgovornih položajev v javni in državni upravi ter gospodarskih
družbah nimamo. Nimamo privilegiranih pokojnin, naši otroci so brez služb in mnogi so že odšli
v tujino, ker so tukaj delovna mesta zasedena s privilegiranci, ki so tja prišli po poti negativne
kadrovske selekcije.

Dajte, obvestite vse, ki še ne vedo, da je REŠITEV ZA SLOVENIJO RAVNO VNOVIČNA
ZDRUŽITEV VSEH NAS
, KI SMO NEPRIVILEGIRANI DRŽAVLJANKE IN DRŽAVLJANI NA TEM SKUPNEM
IMENOVALCU ZA SPREJEM
ZAKONA OPS
.
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(Kliknite na plakat, pozorno preberite in premislite, prosimo)

Vas lepo pozdravljamo in se za kakršnokoli donacijo lepo zahvaljujemo vnaprej!
Ekipa OPS, zanje tokrat Peter Marinč

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, Očiščenje in
Preporod Slovenije!
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