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Spoštovani!

Obračamo se na Vas kot posameznico, posameznika, direktorja (lastnika) uglednega in
uspešnega podjetja oz. obrtnika s ponudbo za sodelovanje, ker zelo cenimo Vaš trud in Vaše
trdo delo, ki ga morate vlagati v uspešno delovanje in obstoj.
Smo civilno gibanje z imenom Osveščeni Prebivalci Slovenije (OPS), ki namerava v prihodnjih
mesecih zelo aktivno sodelovati v prizadevanjih za boljšo S-LOVE-nijo, prijazno za VSE
prebivalce, ne samo za elito, ki zaseda najboljše in ključne položaje že od leta 1945.

Tistim, ki delamo v gospodarstvu (seveda ne pri državnih jaslih, ampak v zasebnem sektorju,
kjer je potrebno pokazati sposobnost in ustvarjalnost, da lahko preživiš), nam je danes že
kristalno jasno, da je bila "sprememba sistema" leta 1991 bolj ko ne FARSA: Še vedno so pri
vseh ključnih vzvodih odločanja oz. na oblasti isti akterji - le da se vsaka štiri leta zamenjajo. Od
resnične demokracije smo z njimi oddaljeni več svetlobnih let. SKRAJNI ČAS je, da se
aktiviramo VSI, ki nam ni vseeno za domovino, za naše otroke, vnuke in pravnuke!

Naš končni namen je z najširšo podporo prebivalcev S-LOVE-nije sprejeti Zakon o lustraciji, s
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katerim bomo odpravili še vedno trajajoče privilegije socializma. Take zakone so sprejele že
skoraj vse postkomunistične države Evrope, kot zadnji lani Makedonija in letos Romunija.

SLOVENIJA TEGA POMEMBNEGA KORAKA ZARADI ZNANIH VZROKOV (KER SO TO
PREPREČEVALI LJUDJE, KI SO NA OBLASTI IN OPOZICIJI, AMPAK SPADAJO V KROG
BIVŠIH STARIH OBLASTNIKOV), ŠE NI NAREDILA!

Prilagamo Vam elektronsko predstavitev programa, kaj narediti ter slikovit opis trenutnega
stanja v Sloveniji, ki je zelo zaskrbljujoče. Izdati nameravamo tudi brošuro, ki jo bo prejelo vsako
slovensko gospodinjstvo.

Vemo, kako težko vsako novo gibanje konkurira močnim strankam na dolgoletnih utrjenih
pozicijah. Za uspešnost našega projekta bomo potrebovali prispevke oz. donacije zavednih
ljudi, ki jim je jasno stanje v državi in ki si želijo demokratičnih sprememb in novega
vsesplošnega razvoja, zato bo VSAK evro Vaše pomoči dobrodošel in se zanj vnaprej iskreno
zahvaljujemo!

Če želite, bomo v nastajajoči brošuri - seveda izključno z Vašim soglasjem in pisnim
dovoljenjem! - navedli med donatorji tudi Vaše ime, ali ime Vašega cenjenega podjetja ali obrti.

Želimo delovati transparentno in pošteno, zato bo vsak donator za vsako nakazilo prejel listino o
donatorstvu Gibanju OPS. Tukaj je številka TRR Gibanja OPS:

SI56 0510 0801 2916 997
VIPA

SWIFT: ABANSI2X

odprt pri A-BANKA

S spoštovanjem!

Osveščeni Prebivalci Slovenije
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Ladislav Troha, predsednik

Omogočimo Preporod Slovenije!

Prenesite si obrazec za zbiranje podpisov

{jcomments on}
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