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Na podlagi 4. 8. in 9. clena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11

uradno precišceno besedilo) je ustanovni zbor dne 08.05.2016, sprejel sklep o
ustanovitvi: »ZdravaAtmosfera« - Civilno Humano Duhovno Moralno

RimokatoHško Združenje, ki je posveceno;

- ordiniranju sposobnosti Inteligence za Izvrstnost pogodb

- z orientiranjem spretnosti Intelekta za Vrlino dogovarjanja

- v originalni spontanosti Emocije za Vrednoto pogovarjanja.

Združenje ZdravaAtmosfera (v nadaljevanju ZA) spodbuja mnoge pozitivne

civilne oblike nevladnosti in na koncu lahko tudi vladnosti.

Z Jasnim Razlogom se naš lastni Planet imenuje Svet, da je Bister Vzrok Ciste

Posledice ... Svetnice in Svetniki zdravijo Svet (ime mu izhaja iz besede

Svetost), cesar ni brez notranje vojne in zato imajo nagnjeni k zlobi afero, a

usmerjeni k varovanju verovanja ustvarjajo ZdravoAtmosfero ... ni nakljucja

niti slucajnosti.
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UST AVA

Združenje ZdraveAtmosfere

1.
VIZIJ A MEDITACIJE IZ PLANA MOLITVE

S PROŠNJAMI

1. clen

ZA je Planetarno Društvo Plemenitosti in v vsaki deželi na vseh

kontinentih Združu ie Zakladne Potence Do Zlatega Potenciala

s svojo lastno prisotnostjo na vseh ravneh upravljanja,

z vsebinski mi kreativnostmi dolocenih državnih institucij in drugih, tako

vladnih kot nevladnih, ureditev organizacij, ki šcitijo Stabilnost:

- z Mladost jo do pozne starosti,
Družinski standard z eksistenco moci, da lahko Država Drži Nataliteto.

- Zaslužene Svobode Na Obljubo Price Morale,

vkljucuje Nedolžne, še posebej tiste, ki so jim odvzete Pravice v

Družbi, dviguje z vzorom v primer za Pomoc Državi, da jih nikoli vec ne
bi in ne bo zavracala.

ZA Je Plod Sveta, kjer imajo Države Stebla, Narodi Kalcke, Družine
Semena.

Z odprto družabnost jo je pozitivna nositeljica dialoga, ki tako ali tako

narocenim polemicarjem nedovoli diskusije, ki vedno ogrožajo

Clovecnost glede na denarne interese in politicna insistiranja.
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2. clen

NAMEN VIZIJE S POMENOM PLANA

(CILJI) V OPISU ZA

Z legalnost jo je Vrhovni CivilniPomen in z legitimnostjo je Vrhunski

Operativni Namen casovno od polnoci do polnoci zaradi oddaljenosti

kontinetov in nasprotnega uradnega casa.

ZA JE MORALNI STEBER SOCIOLOŠKIH MOSTOV SOUDARNE CESTE

SOCIJ AUZIRANEGA ·NASLONA DRUŽABNEMU RAMENU KRISTJ ANSKE

KRALJEVINE:

- ozavešca Družine iz pozabe

v RazvoiPozitivnega Odnosa,

- podaruje Rasam Clovecnost,

- daruje Cloveštvu Angelovanje, kar je Evangelovanje,

- nadaruje Civilizaciji Boljšega Cloveka,

- prebuja Narode iz spanja

v Rast Velicanstvene Veriqe.

SPOROCA S POUKOM PODUK NAUKA:

- Duhovnost Je Hvaležnost v sprejemanju, da je Vesolje, tako S Teritorijem

Imetje Nebes kot S Terenom Dvorišce Raja, pred Iskrenostjo proti Resnici

preko Stvarnega po Pravi Rešitvi,

- Znanost Je Zaupanje v spreminjanju, da so notranjost in zunanjost, tako isti
kot tisti en Svet,

z lastnost jo Srca,

z verigo Duše,
z odnosom Uma

brez podtaknjene dezinformacije 'mišljenja' iluzijske vabe za glavnega v

tujosti Sebi,

s pretvezo pricakovanja o svoji glavi ali egu,

s prepricanjem aluzijske pasti za slavnega v tujosti Svetu,

s prevaro primerjanja o lastni pameti ali logiki,

ker Bitja So
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Nasledniki Informacije Duha (temvec ampak no katerega????) zato vprašanje

Dobrote nikoli ne sme biti vprašljivo, sicer se ogroža Plemenitost, drugace je

pritihotapljen šepet samega duha zla zavedenih v imenu izobraženosti ... a

navkljub tolikemu šolanju nevedo , da je definicija osebnosti separiranje

degradiranje diskvalificiranje diskreditiranje, skratka locevanje, kmalu

posameznost z rezultatom unicevanja sebe

v zanicevanju Povezanosti.

3. clen

NAMEN JE UCENJE CLOVEKOVE MENTALNOsTI

MORALNOSTI DUHOVNOSTI

Skozi trud, cez znoj se lahko z obnavljanjem ponavljajo istocasne

neponovljivosti , da je:
- Misel Trenutka Vedra,

- Zavest Trajanja Navdihnjena,

- Znanje Vecnosti Sprošcajoce,

- Modrost Vekovecnosti Pocivajoca.

CLOVEK .TE NADNARA VNA STVARITEV DOSTOJANSTVENOSTI - zato

so osnovane institucije:

- Z Obveznostjo Od Pozitivne Šibe Do Garancije Milosti ...vse drugo, je necisto

Znanje,

- Z Dolžnostjo Od Pedagoškega do Progresivnega Odvetništva ...vse drugo je

necastno Stanje zaradi nedovolj cistegaZnanja.

Za tolmacenje Stvarnega Ucenja v ZA niso merodajni privrženci crni magiji, ker

prizadetost je neznanje, ki tako ali tako nima pojma o Znanju.

NARAVA CLOVEKASO ELEMENTI ŠTIRIH EVANGELIJEV;

Je samo ognjena DOBROTA

Je edino zemeljska LEPOTA

Je spet vodno BOGASTVO

Je ponovno zracna LJUBEZEN.
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II.
ZNAMENJE SIGNAL ZNAK SIMBOL

v
4. CIen

Naziv organizacije je: »ZdravaAtmosfera« CivilnoHumano DuhovnoMoralno

Rimokatoliško Združenje

Skrajšani naziv organizacije je: Združenje ZdravaAtmosfera ati kratica ZA

Sedež organizacije je: Ljubljana

Naslov sedeža je: Miklošiceva 13, 1000 Ljubljana

v
5. CIen

ZA je neprofitna pravna sposobnosti ki jo pridobi z registracijo pri

pristojnem državnem organu.

6. clen

Znak ZA je uokvirjeno rdece obarvano Srce, preko katerega je z velikimi

tiskanimi crkami izpisano ZA v modri barvi, ne glede na vsebino plemenite

podlage zaradi kreativnosti sporocila.

Lahko so;

- Zastava Grb Znacka Odlikovanje

- Štampiljka Pecat Žig, ampak Podpis je dovotj.

ZASTAVA v velikosti širine 50 cm, dolžine 70 cm z zaokroženimi robovi. Na obeh

straneh je slikovno in tekstovno Angelsko Sporocilo. Na liku Angela piše: na vrhu
- www.zdravaatmosfera.si ,

v višini Srca - Znak ZA,

ob strani levo - ZATIRA

spodaj - DUHA ZLA.



DEJAVNOSTI ZDRUŽENJA ZA

Z DEJSTVOM DELOVANJA DEJANJE DELA

7. clen

NEPRIDOBITNE DEJAVNOSTI

ZA popol.noudejanja spodbujajoce programe vseh projektov:

- z vsemi možnimi komunikacijami tako neposredno kot posredno skrbi o

informiranju eksterne in interne javnosti.

- spodbuja prijateljske dialoge, ki so iznad izpred izven obupne

polemike, ki vedno pade v pogubno diskusijo,

- zastopa ... predanost z disciplino do zmage oo' odlocnost z

odgovornostjo do napredka oo. odprtost s postopanjem do uspeha 'oo

širokogrudnost z obnašanjem do nagrade,

- humano posreduje pri potrebah narave Družin ...usposablja

odgovorne za herojstvo hrabrosti, ne glede na pozicijo s statusom,

- bojuje se za ekološko Državo in ekonomsko Družbo,

Složno Raste Za Timski Razvoi.
- z glasno jasnostjo sinhroniziranih reklamiranj tako misije deklaracij kot

poslanstva prezentacij v vseh medijskih oblikah.

ZA plemeniti javnost preko dialoga s Pozitivnimi Mediji, kot pravna sposobnost

lahko fotografira in snema tako video kot zvocno, ker drugace se ogroža

spodbujanje Ucenja O Dobroti vseh vkljucenih, ki imajo pravico do arhiva

Evidence Medgeneracijskega Zaklada.

ZA je na voljo vsem Plemenitim Opcijam vseh Narodov.

ZA po potrebi predlaga pravne oblike pozitivnih organizacij, tako za

garancijo rešitev kot za progresijo rezultatov.



VI.

NALOGE ZA

S SERVISOM PODJETNOSTI VLOGA USLUGE

v
8. elen

PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

ZA lahko pod pogoji, ki jih doloca zakon, opravlja pridobitno dejavnost s podrocja

svojega delovanja povezano z Vizijo in Namenom kot dopolnilno dejavnost

nepridobitni dejavnosti.

Dopolnilnedejavnosti nepridobitni dejavnosti društva, so:

- psihofizicne storitve od rojstva otrok do elokventne visoke starosti,

47.990 - Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln stojnic in tržnic

58.110 - Izdajanje knjig

58.130 - Izdajanje casopisov

58.190 - Drugo založništvo

- v imenu izdajanja publikacij s harmonijo Resnice,

60.100 - Radijska dejavnost

60.200 - Televizijska dejavnost

79.900 - Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

- romanja v imenu Svetnikov

82.300 - Posredovanje in organiziranje kulturnih prireditev

- konferenc tribun predavanj promocij predstavitev seminarjev tecajev

delavnic okroglih miz,

85.590 - Izobraževanje, dopisno, izven rednega šolstva

- edukacij in v nujnosti zaradi potrebe pripravljanja mirnih protestov v skladu

s pravili zakoni predpisi,

- iskreni plasmaji odprtih delavnic in ne trenda, temvec resnice o pravih in ne

krivih poteh, predavanj o nevarnostih s popularnost jo ogrožanja družin in njenih

potomcev, seminarji s podrocja varovanja obveznosti in dolžnosti, tako

mladoletnih kot polnoletnih generacij med rasami

86.901 - Alternativne oblike zdravljenja

93.299 - Organiziranje razvedrilnih prireditev

93.299.- Druge dejavnosti za prosti cas



VII.
v v

PRIPADNISTVO (CLANSTVO)

9. clen

V ZA lahko vstopajo kot Pripadniki in Simpatizerji (ustno ali

pismeno) vsi polnoletni in vse tako vladne kot ne vladne pravne

sposobnosti v celoti, ki povsem soglašajo z Ustavo ZA. Vsi ima io

enake pravice do Ucenja in Obveznosti.

Ne samo negativci, temvec tudi negativni nikakor ne morejo biti niti

simpatizerji ZA (dokler se ne odrecejo negativnosti)

Vse oblike prisotnosti (Simpatizerji Pripadniki Pripravniki Poverjeniki) spremlja

ZA zaradi Hvaležnosti Zaupanja Življenju;

- s pogovarjanjem o Zadovoljstvu Verovanja,

- z dogovarjanjem o Prizadevanju Zvestobi,

- s pogojem o Zasluženi Svobodi in tako se ustvarja Velicanstvena Usoda Popolnih

Let, neglede na Mladost ali starost, ker Rast Pristopa in Razvoj Dialoga vedno

omogocata Preporod.

10. clen
.•..

STOPNJE PRIPADNISTVA GLEDE NA PRIZADEVANJE

ZA UCENJE

Simpatizerji (lahko sodelujejo, vendar nimajo volilne pravice) se vkljucujejo v

Pripadnike ZA s plac ilom letne pristojbine, ki jo timsko složno doloc i

Predsedstvo. Nove Pripadnike in Simpatizerje sprejema v ZA Predsedstvo, ki

ugotavlja izpolnjevanje pogojev, dolocene v 9. clenu Ustave.

Prip.adniki ZA se deli io na Pripravnike in Pover jenike qlede na stopn io Ucen ia.

Pripravniki ZA so vsi, ki so se posvetili Ucenju Boljšega Cloveka, soc lovec ijo

Javnost Do Clovec nosti.

Simpatizer mora sam ustno ali pisno, tako kot doloca 9. clen ustave izraziti voljo

biti Pripadnik.
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ZA Predsedstvo nagrajuje S stopnjevanjem Pripadnikov v Pripravnike ZA,

glede na njihovo aktivnost v delovanju in pridnost v Ucenju.

Pripravniki se lahko stopnjujejo v Poverjenike, ki so najvišja stopnja Rasti in

jih za njihove Odlike nagrajuje Predsedstvo ZA.

VIII.
'"

DOLZNOSTI Z OBVEZNOSTMI

11. clen

Vsi Pripadniki imajo dolžnost placevanje pristojbine, spoštovanja ustave ln

varovanje ugleda Združenja ZA.

Neodstopanje od vseh oblik prisotnosti s poizkusi stopnjevanj od;
- Sociološke Dobrote Do Civilizacije,

- Socializacijske Ljubezni Do Cloveštva,

- Solidarnega Bogastva Do Ras,

- Družabne Lepote do Narodov.

Pripravniki ZA uživajo Ucenje:

- vzdržljivost Crke za sigurnost,

- osredotocenost Besede za soobcutenje,

- vztrajnost Stavka za umirjenost ,

- usmerjenost Zgodbe za ustrežljivost

Pravica vsakega Pripadnika je pravica do sodelovanja pri upravljanju društva.

Vsak Pripadnik ima volilno pravico in pravico glasovanja. Pripadnik, ki je pravna

oseba, pri upravljanju združenja ZA sodeluje preko odgovorne, ki jo doloci
sama.

Simpatizer ii ZA so lahko prisotni na sestankih, vendar nimajo pravice

glasovanja pri odlocanju in se ne štejejo v kvorum Sveta.

Poverieniki ZA so Liderji tako Vsebin kot Kreativnosti.
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12. clen

ZA predstavljajo v Javnosti:

- legalni in legitimni Ucenci, tako od prvega do zadnjega kot v funkciji

najmanjšega do najvecjega,

- vedno opogumljeni z Dobro Voljo v hotenju želje.

Predsedstvo (med seboj nima nasprotovanja) posluje pravno z operativnim

podpisom enega v imenu zašc ite Plemenitosti in obrambe Dobrote.

Predsedstvo z;

- aktivnimi Simpatizerji,

- dinamicnimi Pripadniki,

- ambiciozni mi Pripravniki,

- v tempu Poverjenikov spravlja Svet za Pripravljenost Neodložljive Pomoci.

Za izvrševanje financnih opravil je pooblašcena Tajnica ZA.

13. clen

Pripadništvo ali Pripravništvo ali Pover ieništvo v ZA preneha:

- z neplacilom pristojbine (kar ugotavlja Tajnica in o tem obvesti dolžnika in

Predsedstvo, ki dolžnika pozove k placilu ali, ce sam tako želi k izstopu)

- s prostovoljnim izstopom (podpiše pisno izjavo z obrazložitvijo, ki jo pošlje

Predsedstvu)

- z izkljuc itvijo zaradi negativnosti ogrožanja, o cemer odloca Predsedstvo.

IX.

ORGANI

14. clen

Organa ZA sta Svet in Predsedstvo.

10



15. clen

SVET

Svet ZA je Najvišji mandatni Organ po Ustavi, sestavljen iz vseh Pripadnikov.

Pripadniki so vsi na zacetku Rasti, ki se educirajo za Boljšega Cloveka, kasneje

pa se glede na stopnjo Ucenja delijo na Pripravnike in Poverjenike, ki so

najvišja stopnja Rasti.

Zavedni v Svetu se sestajajo redno vsaj enkrat letno in izredno po potrebi,

- sestanki Sveta so pravno veljavni, ce so prisotni vsaj štirje Pripadniki

oziroma Pripravniki ali poverjeniki, ki s smernicami uveljavljajo in potrjujejo

potrebe skupine,

- ce pa je prisotnih manj kot štirje (najmanj trije), je sestankovanje pravno

veljavno pod istimi pogoji po 30 minutah od napovedanega zacetka sestanka,

- Svet sklicuje Predsedstvo s pozivomvsem Pripadnikom (Pripravnikom,

Poverjenikom), ki mora biti ustno sporocen (glede na to, da so vsi od prvega

dne vkljuceni v prizadevanje za Zvestobo) vsaj teden dni vnaprej in mora

vsebovati dnevni red in delo ter datum, dan, uro in kraj sestanka,

- Svet sprejema spreminjanje obstojecega seznavanja spoznanj z vecino

glasov prisotnih Pripadnikov, Pripravnikov, Poverjenikov

- Svet izbira Predsednika/co Podpredsednika/co Tajnika/co, ki sestavljajo

Predsedstvo z mandatom pet let.

Sejo Sveta zacne Predsednik/ca, zapisnik piše Podpredsednik/ca in Tajnik/ca
verificira.

16. clen

SMERNICE SVETA

Svet ZA redno vodi diplomatske kontakte tekocih vprašanj:

- potrjuje dopolnitve Dokumentov,

- sprejema spremembe in dopolnitve Ustave

- kreativno pripravlja vsebine Resolucij,

- voli in razrešuje predsednika/co, podpredsednika/co, tajnika/co.

- odloca o statusnem preoblikovanju (pripojitev in spojitev),
- o ustanovitvi zveze

- sprejema letno poroc ilo



17. clen
Sestanki Sveta lahko potekajo tudi na korespondencno dopisni nacin s

pomocjo uporabe informacijske tehnologije.

Izredni sestanek Sveta sklicuje Predsedstvo ZA na lastno pobudo ali na

pobudo 12 Pripadnikov v razdob ju 90 dni. Ce tega predsedstvo ne stori, ga

lahko s pisno obrazložitvijo sklice dvanajst Pripadnikov ( sprejemajo se edino

koristne rešitve z doprinosom rezultata).

PREDSEDSTVO

18. clen

Predsedstvo je organ, ki v casu med dvema rednima sejama Sveta:

- zagotavlja Vrednote Vrline Izvrstnosti, ki so pogosto izven izpred iznad

pomanjkljivih pravnih dolocil, prav z namenom pomena popravljanja krivice v

njih samih oo. ravno zato obstajajo Nevladne Organizacije,

- zbira sredstva za poslovanje,

- upravlja s premoženjem,

- razvija nenavadne projekte z inovacijskimi programi,

- lahko ustanavlja projektne skupine za udejanjanje programov ZA,

- podeljuje Priznanja Pohvale Zahvale.

Za svoje delo je odgovorno Svetu ZA.

19. clen

PREDSEDNIK/ICA

Pravno osebo v Združenju ZA zastopa Predsednik/ica.

Predsedniki ca sklicuje seje Predsedstva:

- v primeru odsotnosti seje sklicuje Podpredsedniki ca.

- Predsedstvo sprejema odlocitve z vec ino glasov.

- Tajnik/ca vodi finance in uradnost.
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- za lažje prakticno poslovanje operativnost nesme biti pod pritiskom

upocasnitve in zato je podpis vsakega nosilca Predsedstva enakovredno
terensko inventiven za vse teritorialne konventnosti.

Predsednik/ica lahko podpredsedniku/ici in tajniku/ici predlaga kreativnosti
srecanja z vsebinami kategorij javnosti in podpredsednik/ica in tajnik/ica lahko

delujeta samostojno po potrebi in nujnosti, tako kot tudi za vse kontakte na
svetovni ravni.

20. clen

JAVNOST

ZB. obvešca Javnost in Pripadnike z ustno in pisno komunikacijo ter po

elektronskih medijih in socialnih omrežjih.

Z Ambiciozno Brižnostjo Dinamicne Marljivosti Na Aktivni Pozornosti v Tempu

Skrbnosti Brani Javnost S Predsedstvom Poverjeniki Pripravniki Pripadniki, z

obvešcanjem medijev o preporodu prerojevanja iz revnih v blaginjo, tako

neumnih v Zdravje kot tudi revežev v Varuhe ustvarjalnosti o:
- Ucenosti Zavestnosti

- Starševstvu Nezavestnosti

- Uciteljstvu Nadzavestnosti

- Prijateljstvu Vestnosti.

Predsedstvo ZA lahko izkljuc i javnost:

- z razlogom vzroka posledice,

- zaradi ugodne prednosti presenecenja s prvenstveno novostjo.

XI.
v

PREMOZENJE

21. clen

ZA razpolaga s financnimi sredstvi v skladu s programom in letnim financnim
nacrtom, kar sprejme Svet. Na rednem Svetu Pripravniki Pripadniki Poverjeniki



,

vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poroc ilo. O financiranju drugih

aktivnostih, ki niso bile nacrtovane z letnim programom in financnim nacrtom,

odloca strinjanje vecine Predsedstva.

Tajnik/ca vodi finance in uradnost s knjigo prejemkov in izdatkov. Podatke o

financnem in materialnem poslovanju iz pridobitne dejavnosti ZA vodi in izkazuje

loceno. Za lažje prakticno poslovanje pa je podpis vsakega clana Predsedstva
enakovreden.

Svet ima nadzor nad financnim in materialnim poslovanjem ZA. Opraviti ga mora

najmanj lX letno, obvezno pa pred sprejetjem letnega porocila.

22. clen

Z.1'1. pridobiva prihodke za pridobitne dejavnosti:

- s pristojbino in dotacijami,

- s prostovoljnimi prispevki,

- z donacijami in sponzorstvom,

- z obrestmi na hranilne vloge in vlaganja,

- z darili in dedišcinami,

- s pomocjo proracuna lokalnih centralnih kontinentalnih svetovnih oblasti,

- - iz drugih obstojecih virov in možnosti.

Nacini prometa so odvisni od stranskih ucinkov in je nasprotno delovanju, da

se jih vnaprej z zakljucki omejuje s pomanjkanjem (trenutnih) informacij v

imenu spodbujanja humanosti.

ZA. ima lahko tudi Donatorje Sponzorje Pokrovitelje, ki so lahko fizicne ali pravne

sposobnosti, ki progresivno z vsemi garantirajocimi sredstvi robo predmeti

stvarmi ali kako drugace pomagajo. Ti nimajo pravice glasovanja.

Predsedstvu in vsem pripadnikom Pripadnikom se povrnejo stroški, ki so nastali

iz naslova delovanja ZA - za izjemnosti Poguma v Tveganju do Podvigov
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XII.
PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

23. clen

ZA preneha z delom samo pod pritiskom Moralne Države.

- po volji Pripadnikov

- s spojitvijo z drugimi društvi

- s pripojitvijo k drugemu društvu

Svet lahko sprejme sklep o spojitvi z drugimi društvi, pripojitvi k drugemu

društvu ali o prenehanju Družine. Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti

sorodnega društva, ustanovljenega na podlagi zakona o društvih, na katerega se

po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje Združenja U\-.

24. clen

Ustavo Zit z jasnostjo pojasnjuje po nalogu in navodilih Sveta Zir Predsedstvo

Z--:-t-, tako z navodilom promišljanja kot z nasvetom razumevanja.

25. clen

Ustava ZA' zac ne veljati z dnem sprejetja na Svetu.

VSE, KAR DOSEŽETE ZA NAS, STE DOSEGLI ZA SVET IN ZASE!

V Ljubljani, 8, maja 2016.

iii! Predsednica ZA-REPUBLIKA ~ SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA JADRANKA OBLAK

M t·• "t 'Ik d " ~b~~~~C9000 ~ ~ 1) /la lena s eVI a rustva 9 ~
Datum vpisa IV) register društev ., J?l'~.:;?;-'lCV1 " t:Z ~c.a4A-- 6~Število stram I J.t.!J .
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