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Društvo poslancev 90     

Šubičeva 4 

1000 Ljubljana 

 
 

           Ljubljana, 18. 3. 2021 

 

Spoštovane članice in člani  

Društva poslancev 90, 

 

smo v letu, ko se spominjamo in praznujemo 30 letnico vzpostavitve samostojne in 

neodvisne Slovenije. V Društvu poslancev 90 se počutimo posebej poklicane, da v tem letu 

spregovorimo o takratnem dogajanju in pričakovanjih, pa tudi skušamo pomagati, da bi se 

takratna pričakovanja velike večine ljudi, ki smo podprli slovensko neodvisnost, čimprej v 

čim večji meri uresničila.  

 

V sredo, 17. marca 2021 smo imeli sejo Izvršilnega odbora Društva poslancev 90, ki smo 

jo v pomembnem delu namenili prav tej 30 letnici. Med drugim bomo v približno enem 

mesecu organizirali posvet o tem, kako čim bolj poenotiti slovensko politiko pred 

bližajočim predsedovanjem Slovenije Svetu EU s ciljem, da bo to predsedovanje čimbolj 

v korist Slovenije in celotni EU. Lepo povabljeni, da se posvetov, ki zaenkrat potekajo 

preko videokonferenc, udeležite, sodelujete in tudi predlagate nove teme za naslednje 

pogovore. Na prvem letošnjem posvetu smo ob prisotnosti ministra g. Jerneja Vrtovca in 

direktorja MIK Celja g. Janeza Pliberška govorili o razvojnih priložnostih Slovenije 30 let 

po osamosvojitvi s poudarkom na infrastrukturi in gospodarstvu.  

 

IO Društva poslancev 90 je sprejel tudi naslednje sklepe in stališča:  

 

1. Letni zbor članov DP90 bo v sredo, 26. 5. 2021 ob 17. uri. Če bodo razmere 

dovoljevale, bo letni zbor potekal v živo v parlamentu v Ljubljani. V nasprotnem 

primeru bo zbor članov potekal preko zoom aplikacije. 

2. Člani DP 90 lahko naročijo nove članske izkaznice, s tem, da priložijo svojo 

fotografijo.  

3. DP90 ima od 9. 3. 2021 z Odločbo MJU, št.: 093-64/2020/10 status nevladne 

organizacije v javnem interesu na področju razvoja širjenja, utrjevanja in krepitve 

vrednot parlamentarizma in demokracije. Zato bo možno namenitvi 1% dohodnine 

našemu Društvu. Takoj, ko bo to tudi formalno izvedljivo, vas bomo obvestili in se 

lepo priporočamo. 

4. Članarina za leto 2021 je 20 €. Podatki za nakazilo letne članarine so (obrnite): 
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Društvo poslancev 90, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana  

 

IBAN: SI56 0201 0025 7685 995 

KODA NAMENA: OTHR 

REFERENCA: SI99 

NAMEN: Članarina za leto 2021 

 

Za čimprejšnje plačilo članarine se vam lepo zahvaljujemo.  

 

5. Lepo vabljeni k spremljanju dogajanja v DP90 preko spletne strani DP90, FB in 

Linkedin. 

6. Ob prvi klasični pošti, ki vam jo bomo poslali, boste prejeli tudi nove značke 

DP90.  

 

 

 

Vse dobro,  

 

Marjan Podobnik 

Predsednik DP90 

 

 


