Pridruži se nam.

Pridruži se nam!
V Novi Sloveniji s strastjo
ustvarjamo demokracijo.
Postani naš član!

Članom Nove Slovenije – krščanskih demokratov so
na voljo številne možnosti za sodelovanje. Se želite
vključiti in prispevati svoje zamisli? V domačem kraju, v
svoji občini, ali v državni politiki? Ni važno, pri nas ste
na pravem mestu!
V tej zloženki lahko spoznate nekaj naših članic in
članov, ki so se v preteklih letih odločili za NSi in se
vanjo tudi včlanili. Iz prepričanja in zato, ker želijo, da
njihova beseda nekaj velja.
Njihove zgodbe predstavljajo zgodbe 10.000 ljudi, ki
sestavljajo Novo Slovenijo – krščanske demokrate, jih
družijo enake vrednote in želje soustvarjati politiko
blizu ljudem. Čeprav različnih starosti, poklicev in
življenjskih slogov, vsi skupaj prispevajo pomemben
delež k demokratični Sloveniji. Pridite k nam tudi vi in
postanite del naše družine!

Dobrodošli!

#AKTIVEN

» NSi je zame edina resna alternativa.
Je kredibilna in poštena! «
- Jože, meteorolog iz Rimskih Toplic -

#IZKUŠENA

» Za NSi sva se odločila,
ker želiva prispevati svoje
življenjske izkušnje. «
- Janko in Ivica, upokojenca iz Idrije -

Dobri razlogi, zakaj se včlaniti v NSi
imeti besedo? Se ne želite le pritoževati, ampak
NSi lahko odločajo in imajo besedo! NSi je
1. Želite
4. Člani
bi radi tudi sami kaj spremenili? Potem se nam čim prej
stranka, kjer lahko posredujete svoje predloge in
pridružite! Skupaj lahko marsikaj premaknemo na
bolje.
stranka vrednot! Politične odločitve oblikujemo
2. Smo
na podlagi izročila krščanske demokracije in njenega
pogleda na človeka. Naše temeljne vrednote so
pravičnost, svoboda in varnost. Vsak, ki želi na tej
osnovi skupaj z nami oblikovati prihodnost naše
domovine, je prisrčno dobrodošel.

3.

Postanite del zgodbe o uspehu! Ob osamosvojitvi
smo pokazali, kaj krščanski demokrati zmoremo.
Tudi danes je Slovenija pred pomembnimi izzivi. Zato
potrebujemo pogumne in odločne ljudi z vizijo, kako
Slovenijo pripeljati med najuspešnejše evropske
države.

aktivno sodelujete pri oblikovanju našega programa in
konkretnih rešitev. Izberite svoje lokalne kandidate in
imejte besedo pri tem, kdo naj zastopa vaše interese
na občinski ali državni ravni.
NSi ima najboljši gospodarski program.
Z NSi na čelu države bo Slovenija na dobri poti.
S pravim pogledom in programom za naprej
postavljamo temelje za boljšo prihodnost
Slovenije!

Tudi zato se nam velja pridružiti!
Politika je zanimiva. Predvsem takrat, ko politiko
doživljamo in soustvarjamo skupaj z drugimi.
Hitro boste ugotovili, da smo v NSi prijetna družina,
v kateri se boste dobro počutili.

Članstvo v NSi vam omogoča tudi udeležbo na
vsakoletnih kongresih stranke in sodelovanje v
vznemirljivem političnem dogajanju – tako na državni
kot tudi lokalni ravni.

Sodelovanje v NSi pomeni tudi nadaljnje izobraževanje.
Kot člani stranke se lahko udeležite politične akademije
NSi in krajših izobraževanj za določena področja.

Ob pestri ponudbi strokovnih vsebin pa v NSi ne
manjka niti družabnih dogodkov. Vsako leto stranka
organizira tradicionalni Tabor NSi, ki je največja
družabna prireditev, ne manjka pa tudi drugih oblik
druženj, kot so božična praznovanja, pikniki in zanimivi
izleti. Vabljeni torej tudi tisti, ki ste pristaši druženja v
bolj sproščenem okolju.

Sedem organizacijskih oblik stranke vam ponuja
številne dodatne možnosti za navezovanje stikov in
načrtovanje aktivnosti. Več o njih najdete na www.nsi.si.

#HVALEŽNA
» S sodelovanjem v občinskem
odboru stranke in pevskem
zboru sem dobila tisto
življenjsko energijo, ki me vodi
in navdušuje. «
- Romana, učiteljica iz Vipave -

#MOTIVIRAN

» Član NSi sem, ker jih že od
začetka zanima moje mnenje. «
- Amadej, dijak iz Kranja -

NSi je sodobna stranka
Aktivna tudi na svetovnem spletu
V NSi cenimo tradicijo, a sledimo tudi trendom
in najnovejši digitalni tehnologiji. Na svetovnem
spletu vam ponujamo številne možnosti za informiranje
in sodelovanje. Najbolj aktualne novice o dogajanju in
aktivnostih stranke najdete na www.nsi.si.
Zelo smo aktivni na družbenem omrežju
Facebook, kjer lahko sodelujete tudi v pogovorih
v živo s predstavniki stranke – fb»direkt.
Naše aktivnosti pa lahko
spremljate tudi na drugih
družbenih omrežjih: Youtube, Instagram, Twitter, Flickr
in Snapchat.

Za tiste, ki imate pametne mobilne naprave,
smo razvili posebno aplikacijo NSi 2.0, ki vam bo
omogočila lažji in preglednejši dostop do naših vsebin.
Kot člani NSi lahko dostopate do posebne
članske strani www.nsiplus.si, ki je namenjena
interni javnosti in kjer lahko razpravljate o pobudah in
programih ter predlagate svoje rešitve.

Z NSi ste vedno obveščeni
NSi vas redno obvešča o aktualnem dogajanju v politiki
in stranki. Vsi člani in simpatizerji stranke vsak teden
prejmejo strankine elektronske novice, kjer imajo
vpogled v tedensko delo in aktivnosti stranke.
Ker nas zanima vaše mnenje, članom vsak mesec
pošljemo spletno anketo, kjer lahko izrazite svoj
pogled na dogajanje v stranki in o aktualnih družbenih
problemih.

Štirikrat letno člani prejmejo interni časopis stranke
Krščanski demokrat, s katerim se približamo tudi vsem
tistim, ki nas še ne spremljajo v digitalnem svetu, a
želijo biti obveščeni o aktualnih zadevah.

#NAVDUŠENA
» NSi sem se pridružila zaradi
zavzemanja za tradicijo ter
pozitivne energije, ki sem jo
začutila med ljudmi v stranki. «
- Marija, študentka iz Slovenj Gradca -

NSi – prava stranka za Slovenijo
Slovenci smo lahko ponosni na našo domovino.
Uspelo se nam je osamosvojiti in vzpostaviti suvereno
državo. Prihodnost pa pred nas postavlja nove izzive,
zato smo pripravili številne predloge in rešitve, ki nam
bodo tlakovale pot v še lepšo prihodnost.

Učinkovita javna uprava je desna roka uspešne vlade.
Zato bomo ukinili nepotrebne birokratske postopke,
od uradnikov pa zahtevali učinkovito in pošteno
opravljeno delo ter prevzemanje odgovornosti za svoja
dejanja.

Nizki davki so temelj močnega gospodarstva in naše
mednarodne konkurenčnosti. Prepričani smo, da bi
nižja davčna obremenitev prinesla več investicij, nova
delovna mesta in manjše število davčnih neplačnikov.

Dostopno zdravstvo je naloga, ki jo moramo nujno
opraviti. Z našo reformo v zdravstvo vnašamo več
zdrave pameti. Predlagamo sistem, ki bi zdravstvene
zavarovalnice spodbudil, da pacientom čim hitreje
zagotovijo čim bolj kakovostne zdravstvene storitve.

Dostojne pokojnine, s katerimi bi lahko normalno
preživeli starost, so želja vsakega od nas. Naš predlog
reforme vsem zagotavlja najmanj 617 evrov pokojnine.
Višja rodnost je tista, ki Slovencem na dolgi rok
zagotavlja obstoj. Zato smo pripravili paket ukrepov za
boljše življenje družin in spodbujanje rodnosti.

Hitro zaposlovanje je nujni predpogoj za dobro
delovanje tako gospodarstva kot javnega sektorja.
Potrebne so takšne spremembe zakonodaje, da bodo
delodajalci lahko hitro odgovorili na povečan obseg
dela, ljudje pa bodo imeli možnost, da se hitro in brez
zapletenih postopkov zaposlijo.

#DOBRODELNA

» Tako kot NSi tudi sama v skrbi
za otroke in sočloveka vidim svoje
poslanstvo. «
- Jožica, upokojenka iz Vojnika -

#PREPRIČAN

» NSi sem se pridružil, ker sem
zagovornik svobodnega
socialno-tržnega gospodarstva,
tradicije, poštenja in demokracije. «
- Andrej, kirurg z Otočca -

Naše temeljne vrednote

NSi smo ponosni na svoje vrednote, korenine in zgodovino.
Politiko ustvarjamo na podlagi izročila krščanske
demokracije. Gradimo na svobodi posameznika in
odgovornosti, ki iz te svobode izhaja. Naše aktivnosti
so posebej usmerjene k delu za dobrobit družine,
soljudi in okolja. Te osnovne vrednote so vabilo vsem, ki
delijo naše razumevanje svobode in odgovornosti – ne
glede na to, ali so verni ali ne.
Zagovarjamo socialno-tržno gospodarstvo. To je
družbeni in gospodarski model, ki bo naši državi
zagotavljal blagostanje. Vključuje osebno odgovornost,
s katero lahko vsak vzame svoje življenje v svoje roke.
Vključuje pa tudi solidarnost s tistimi, ki so se, ne po
svoji krivdi, znašli v težavah.

Zavzemamo se za našo državo in domovino
Slovenijo. NSi želi vsakega posameznika spodbuditi,
da prevzame odgovornost za dobro sobivanje v
naši domovini. Ta odgovornost živi povsod, kjer so
ljudje pripravljeni pomagati drug drugemu – naj bo
to v družini, društvu ali med sosedi. Skrb za bližnjega
je tudi izraz želje, da želimo naši domovini in njenim
ljudjem iskreno služiti.

Svoj pogled usmerjamo
v prihodnost.

#DELAVEN

» Sodelovanje v politiki vidim kot
nadgradnjo človekovega poklicnega
dela. «
- Tomaž, vinar iz Dornberka -

Želite sodelovati?
Pridružite se nam, veseli vas bomo!
Postopek včlanitve je enostaven. Pristopno izjavo
lahko oddate neposredno pri svojem lokalnem
odboru, ali nam jo brezplačno pošljete na naslov: NSi,
Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana.
Včlanite se lahko tudi s kvalificiranim digitalnim
potrdilom preko www.nsi.si/postani-clan.
O vašem sprejemu v skladu s statutom stranke odloča
pristojni občinski odbor. Ta postopek sme trajati največ
dva tedna.
Ob potrditvi vam pošljemo člansko izkaznico z vsemi
potrebnimi navodili, prav tako pa ob včlanitvi v stranko
prejmete skromno pozornost .

Politično delovanje danes brez ustreznih finančnih
sredstev žal ni mogoče. Člani s prispevki skrbijo za
uspeh našega skupnega dela. Letna članarina znaša
20 EUR, sicer pa vsak prispeva, kolikor lahko. Kdor
finančno zmore, lahko prispeva več in s tem podpre
druge.
Stranki lahko pomagate tudi tako, da namesto v državni
proračun, 0.5% dohodnine, katero vam v vsakem
primeru vzame država, namenite NSi.
Več na www.nsi.si/dohodnina.
Vsake vaše podpore bomo zelo veseli!

Izdala: NSi, Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana, junij 2017

Pridruži se nam!

Pristopna izjava

ŽELIM SODELOVATI
OSEBNI PODATKI

Priimek:

Ime:

Datum rojstva:

Naslov:

Poštna št.:

Občina:

Mob. tel.:

Pošta:
E-pošta:

ŽELIM PRISTOPITI V ORGANIZACIJSKO OBLIKO:

Gospodarski klub NSi

Kmečka zveza NSi

Združenje delavcev NSi

Sprejemam statut in program NSi ter izjavljam, da sem državljan Republike Slovenije in nisem član nobene druge politične stranke,
njenih organov ali delovnih teles.

Kraj in datum:

Podpis:

Soglašam, da NSi obdeluje in uporablja moje podatke za namene pošiljanja vsebin o delu in aktivnostih NSi ter njenih organizacijskih oblik.

Poštnina
plačana po
pogodbi št.
389/1/S

nsi.si
facebook.com/novaslovenija
twitter.com/novaslovenija
instagram.com/novaslovenija

Nova Slovenija - krščanski demokrati
Dvorakova 11a

youtube.com/novaslovenija

1000 Ljubljana

