
 

 

Navodila za zbiranje podpisov pod poziv Za zeleni razvojni preboj! 

Peticija Za zeleni razvojni preboj s pozivom Vladi Republike Slovenije, naj razvoj naše države usmeri tako, da bo odgovorila na temeljne izzive sedanjega časa in potrebe 

prihodnjih generacij, ima veliko mobilizacijsko moč. Zeleni razvojni preboj je prva in v tem trenutku edina pozitivna razvojna vizija za Slovenijo. Njegovih 7 programov 

prinaša zagon gospodarstva, vendar ne na račun okolja. Ustvarja nova delovna mesta in ohranja obstoječe. Pomeni dolgoročni izhod iz krize in dvig kakovosti življenja. 

Zagotavlja prehransko in energetsko varnost. Povezan s komplementarnim področjem socialne države zeleni razvojni preboj pomeni vizijo blagostanja za sedanje in 

prihodnje generacije prebivalcev Slovenije.  

Poziv za zeleni razvojni preboj je podprlo že več kot 130 organizacij, podjetij in občin ter skoraj 5000 posameznikov. Cilj pa je zbrati 10.000 podpisov posameznikov in 

peticiji dati res pomembno težo, tako da je vlada, ki pripravlja Strategijo razvoja Slovenije 2014 – 2020, ne bo mogla preslišati.  

 

Prosimo vas, da povabite vaše sodelavce, prijatelje in vse v vašem okolju, da podpišejo poziv Vladi Republike Slovenije za zeleni razvojni preboj. 

Ljudem je mar, v katero smer se bo razvijala naša država in samo prositi jih je treba, da pozitivno vizijo podprejo.  

Navodila: 

1. Natisnite si primerno količino podpisnih obrazcev. Opremite se s pisalom in trdo mapo, ki bo služila kot podlaga pri podpisovanju.  

2. Poiščite dogodke in prostore, kjer se zbira ali giblje veliko ljudi. Podpise lahko zbirate v vaši organizaciji oz. podjetju, na dogodkih (vaših ali drugih 

organizacij), na ulici, v lokalih, na javnih shodih, itd. 

3. Nagovorite ljudi. Nasmeh in prijazen nagovor vedno naletita na dober odziv. Ljudje si v teh kriznih časih želijo podpreti pozitivne vizije. Primer preprostega 

nagovora: 

»Dober dan. Imate minuto za podporo programov, s katerimi se Slovenija lahko izkoplje iz krize? (nadaljujete, če pritrdijo) Posamezniki in organizacije 

množično podpirajo poziv slovenski vladi, naj razvoj naše države usmeri v zeleni razvojni preboj. To je prva in trenutno edina pozitivna razvojna vizija 

za Slovenijo. Sedem programov zelenega razvojnega preboja prinaša zagon gospodarstva in nova delovna mesta, vendar ne na račun okolja. Vaš glas bi 

bil zelo dragocen. Boste podpisali? Najlepša hvala!«  

4. Podpisane obrazce pošljite na naslov  UMANOTERA, p.p. 4440, 1000 Ljubljana. 

Če potrebujete dodatne informacije ali pomoč, smo vam z veseljem na voljo: pišite nam na info@umanotera.org. Več informacij o pozivu za zeleni razvojni 

preboj si lahko preberete na spletni strani http://www.tretjiclen.si/slo/zrp/.  Na to spletno stran, kjer je objavljeno celotno besedilo poziva in spletni podpisni 

obrazec, vodi tudi dvodimenzionalna črtna koda QR na podpisnem obrazcu.  

Hvala! 
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www.tretjiclen.si/slo/zrp/    UMANOTERA, p.p. 4440, 1000 Ljubljana 

Za zeleni razvojni preboj! 
Poziv Vladi Republike Slovenije 
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