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Spoštovane članice in člani Društva poslancev 90 (DP90) in drugi udeleženci 
akademije ob 30-letnici prvih volitev v Državni zbor RS, 
 

lepo se vam  zahvaljujem za številčno udeležbo na obeležitvi 30 - letnice 
slovenskega parlamentarizma, ki smo jo skupaj organizirali Državni zbor in 
DP90. Upam, da ste lepo preživeli to praznično popoldne.  
 
Nekaj foto utrinkov s prireditve in kasnejšega sprejema si lahko ogledate na 
naši spletni strani DP90 https://tinyl.io/7UqG 
 
kjer je tudi povezava do video posnetka celotne prireditve. 
 
Z veseljem tudi sporočam, da bo DP90 od vključno ponedeljka 16. januarja 
2023 imelo vsak ponedeljek od 15 do 17 ure svoje "uradne ure" v 
parlamentu, v sejni sobi 110, za kar se lepo zahvaljujemo vodstvu 
Državnega zbora.  
 
Kot verjetno veste, si je DP90 od svoje ustanovitve prizadevalo za možnost 
uporabe oz. souporabe enega prostora v DZ.  Sedanja rešitev tedenskega 
termina v sejni sobi je prvi korak, ki nam omogoča, da bomo lahko tam 
organizirali sestanke organov društva, predvsem pa ste ob ponedeljkih 
povabljeni člani društva (sedanji in bodoči), da se srečamo, pogovorimo o 
aktivnostih društva, novih predlogih... 
 
Ob ponedeljkih od 16.1.2023 naprej bo med 15 in 17 h v sobi 110 vedno 
nekdo od vodstva DP90, za pogovore o konkretnih vprašanjih s točno 
določenimi ljudmi pa bo seveda potreben vnaprejšnji dogovor. 
 
S Skledar TV, ki nam vedno, ko potrebujemo, priskoči na pomoč se tudi 
dogovarjamo za redno oddajo o delovanju društva, o nekdanjih in sedanjih 
aktivnostih članov društva ipd.   
       
Zato vas lepo vabim, da se aktivno vključite v sooblikovanje vsebine in izgleda 
te oddaje, pa tudi k vsebinski in oblikovni okrepitvi naše spletne strani. 
Vse informacije o DP90 na http://www.poslanci90.si/?q=o-drustvu 
In na drustvodp90@gmail.com 
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Vse, ki še niste člani DP90 lepo vabimo k vpisu in  sodelovanju v društvu. 
Več ko nas bo, večja bo tudi teža naših prizadevanj, ki posebno pri 
preseganju radikalnih političnih delitev v državi in družbi že doslej ni 
zanemarljiva. Sicer pa naši prioriteti ostajata prizadevanje za krepitev ugleda 
parlamenta in urejanje statusa bivših in sedanjih poslancev. 
 
 

Pri napovedi vaše dohodnine kot davčni zavezanec lahko zahtevate, 
da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od 
dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za 
financiranje upravičencev do donacij, kar Društvo poslancev 90 je.  
https://tinyl.io/7Uqa 
 
Navodila za namenitev dela dohodnine za donacije 
https://tinyl.io/7Uqc 
 
Obrazec doh_don.i.sl.pdf (v priponki) lahko oddate preko eDavki elektronsko 
ali po klasični pošti na FURS. 
 
Ker pošiljamo obvestilo članom tudi po klasični pošti, ponovno prosimo vse, 
da nam sporočite vaš mail, če ga uporabljate, ste ga mogoče spremenili, ali 
če ste spremenili domači naslov ? 
 
 
 
Želim vam čim lepše decembrske praznične in druge dni in - če se do novega 
leta slučajno ne slišimo več- vse dobro v Novem letu 2023. 

 
 

 
 
Marjan Podobnik 
Predsednik DP90 
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