
Podprite nestrankarsko  
LJUDSKO LISTO! 
Kako? 
Na Upravni enoti vas čaka spodnji obrazec (brezplačno). Izpolnite ga previdno - podatki, ki 
jih napišete na obrazec, morajo biti povsem enaki, kot na vaši osebni izkaznici ali na potnem 
listu (brez okrajšav imen ali ulic, cest ipd.). 

Napisati morate tudi, da se to nanaša na volitve, ki bodo 24. 4. 2022

Izpolnite še datum in pred uradno osebo, ki preveri vašo identifikacijo, to podpišete. 

Uradnik mora ta obrazec še podpisati in žigosati ter ga vam vrniti, da ga posredujete/pošlje-
te/izročite predstavniku naše Nestrankarske ljudske liste gibanja Zdrava družba. 

Ta podpisan in žigosan obrazec nam lahko pošljete po pošti ali pa nas obvestite, da imate za 
nas obrazec podpore in vas bomo obvestili, kje in kako ga lahko predate našim sodelavcem 
na terenu. 

Kontakt za SLOVENIJO: Metelkova 7b, Ljubljana, 041.641.225 , mismo@zdravadruzba.si

Ljudska lista
nestrankarska

gibanje Zdrava družba

INFO: 
ljudskalista.si

VZOREC OBRAZCA na UE:



Podprite ljudski PKP! 
PODPORA PRVEMU LJUDSKEMU PROTIKORONSKEMU  
IN PROTIKORUPCIJSKEMU ZAKONU (PKPKP) 

-	 Javna	uprava	in	državna	uprava	bi	morali	utemeljevati	svoje	odločitve	na	podlagi	neodvisne	
znanosti 

-	 Onemogočiti	konflikt	interesov	državne	uprave
-	 Zahtevati	1	x	letno	testiranje	poslancev	na	prepovedane	droge
-	 Prepovedati	diskriminacijo	prebivalstva	s	PCT	pogoji
-	 Zagotoviti	objektivno	poročanje	medijev	
-	 Omogočiti	ljudem	dostop	do	učinkovitih	zdravil	za	zdravljenje	Kovid	19
-	 Omogočiti	tudi	ugovor	vesti	kot	razlog	za	necepljenje
-	 Varnostne	študije	zdravil	in	cepiv	ne	smejo	biti	več	poslovna	skrivnost	

Celotna vsebina je objavljena na spletni stran zdravadruzba.si.  

Obrazec brezplačno prejmete na UE.  
Podpisan in žigosan obrazec pošljite na naslov pobudnika:

Gibanje Zdrava družba, Metelkova 7b, 1000 Ljubljana  
(ali oddajte osebno predstavnikom gibanja)

VEČ	INFO: 
zdravadruzba.si

VIDEO RAZLAGA: 
youtu.be/3Q92t0VTOG4

E-VLOGA	
e-uprava.gov.si

VZOREC OBRAZCA na UE:
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Podprite nezastrupljanje! 
PODPRITE NOVELO ZAKONA O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH 

ki	bi	omogočal	uporabo	biopesticida	iz	drevesa	NEEM	(Azadiratha	Indica),	 
ki	je	najučinkovitejši	biopesticid,	popolnoma	varen	za	ljudi	in	ostale	sesalce,	 
praviloma	ne	škodi	niti	čebelam	in	je	tudi	cenovno	dostopen	

Celotna vsebina je objavljena na spletni stran zdravadruzba.si.  

Obrazec brezplačno prejmete na UE.  
Podpisan in žigosan obrazec pošljite na naslov pobudnika:

Gibanje Zdrava družba, Metelkova 7b, 1000 Ljubljana  
(ali oddajte osebno predstavnikom gibanja)

VEČ	INFO: 
zdravadruzba.si

E-VLOGA	
e-uprava.gov.si

VZOREC OBRAZCEV na UE:

Za vložitev zakonskega predloga v obravnavo Državnemu zboru 
je potrebnih 5000 podpisov do 11.4.2022

VIDEO RAZLAGA: 
youtu.be/he1vgsCYTtg



E-VLOGA	
e-uprava.gov.si

VZOREC OBRAZCEV na UE:

Za vložitev zakonskega predloga v obravnavo Državnemu zboru 
je potrebnih 5000 podpisov do 11.4.2022

Podprite zdravnike alternativce! 
PODPRITE NOVELO ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI 

ki	bi	slovenski	zdravstveni	sistem	in	predvsem	zdravnike	razbremenil	dolgoletne	grožnje	z	odvz-
emom	zdravniške	licence	v	primeru,	da	se	zdravnik	poleg	alopatske	(	tj.uradne)	medicine	ukvarja	
tudi	z	drugimi	vrstami	medicine.		

Celotna vsebina je objavljena na spletni stran zdravadruzba.si.  

Obrazec brezplačno prejmete na UE.  
Podpisan in žigosan obrazec pošljite na naslov pobudnika:

Gibanje Zdrava družba, Metelkova 7b, 1000 Ljubljana  
(ali oddajte osebno predstavnikom gibanja)

VEČ	INFO: 
zdravadruzba.si

VIDEO RAZLAGA: 
youtu.be/he1vgsCYTtg


