
DELOVANJU GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA
Izjavo o podpori dajemo na podlagi vzajemno skladnih programskih usmeritev 
za vzpostavitev Slovenije kot države po meri ljudstva na podlagi zdajšnje 
nujnosti zaščite demokratičnih načel in zdravih življenjskih pogojev ter varstva 
svobodne izbire in ustavnih, državljanskih ter naravnih človekovih pravic in 
svoboščin na vseh področjih človekovega osebnega in družbenega življenja. 

V Sloveniji ima oblast ljudstvo oz. ljudje, ki se lokalno in nacionalno povezu-
jemo med seboj v ljudsko iniciativo družbo z namenom soustvarjanja zdrave 
družbe po načelu skladnega razvoja v korist vseh ljudi in celotne narave. 

Ljudska iniciativa je ne le pomemben dejavnik demokracije, ampak tudi 
najboljša poznavalka potreb ljudi in matičnega lokalnega okolja. Zato je ena 
izmed temeljnih nalog države, da ljudsko iniciativo priznava ter zagotavlja 
potrebne pogoje za realizacijo njenih pobud in predlogov. Gibanje Zdrava 
družba se poraja za potrebe povezovanja ter skupnega nastopanja in zasto-
panja interesov neupoštevane ljudske iniciative pri urejanju razmer v državi.  

POOBLAŠČENI PREDSTAVNI-K/CA DRUŠTVA ALI SKUPINE: 
 Ӳ s svojim podpisom potrjujem strinjanje z zapisanim ter javno obelo-

danjeno vizijo gibanja Zdrava družba z desetimi ključnimi smernicami 
za ureditev trenutno najbolj perečih problemov v naši državi;

 Ӳ sodeloval bom pri obveščanju o delovanju gibanja Zdrava druž-
ba v svojem lokalnem,  regijskem in interesnem okolju;  

 Ӳ v podporo delovanju gibanja soglašam z objavo logotipa društva/
skupine na spletni strani gibanja Zdrava družba ter navajanja društva/
skupine pri javnem komuniciranju gibanja Zdrava družba;

 Ӳ podajam soglasje za objavljanje fotografij s skupnih dogodkov in k 
vodenju evidenc v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

IZJAVA O PODPORI GIBANJU ZDRAVA DRUŽBA
Civilna iniciativa / društvo / zavod / podjetje / drugo (naziv) 

 

V/na   ,

dne

Za (organizacijo)

 

 
 
 

(ime predstavni-k/ca) 

(lastnoročni podpis)
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