zadeva : konkretni predlogi za gibanje OPS, odgovor na vprašanja gospodični Andreji Repše

Spoštovani gospod
Kaj ko bi se vi malce otresli tega vašega napuha in se začeli učiti kje sploh živite.
V tej državi ste lahko samo prevarant in vplivnež zaardi vaših vez in poznanstev po partijski liniji.
Koliko potem potegnete, ko zlobirate?
Res vas vabimo, da se seznanite z nekaj resnicami in potem strpno z veliko mero spoštovanja do
nas, ki se trudimo soludem odpirati oči (mnogi so se zahvalili) brezplačno. Veste, res bi bilo lepo,
ko bi pomagali po svjih najboljših močeh, saj, ko bo, kot mora biti, ne bo rabil nihče lobirati za to,
če zakonodajalec ni upošteval nekaterih dejstev...ampak bo ta odreagiral, ko ga bo prvi zaradi
tega prizadeti opozoril in bodo videli, da je takih potencialnih še več.
Vidimo, da ste brihtem mož, ko boste zaradi tega tudi takoj vedeli kje in kako lahko pomagate,
da se tako pomembna LJUDSKA POBUDA razširi, kot virus. Pa tudi časa je zelo malo, ker oblastniki
imajo drugačne načrte, kot zruženvanje naroda, oni ga z razimi namernimi provokacijami
(naprimer današnje rušenje hiške v Bohinju) namerno jezijo, ker ga želijo pripeljati v veliko jezo, ki
jo bodo zlorabili tako, da bo narod v nekem trenutku ali pa po sproženem umetnem povodu,
planil na ulice in trge, kar bodo ugrabljeni mediji podpihnili, da bi ga neorganizrinega in
razjarjenejga stepli med sabo. Delili so na pa tako in tako od leta 1991 naprej.
Torej, veseli nas, da ste pripravljeni pomagati.
Ko boste res, se oglasite prosimo s konkretnimi predlogi.
Vse dobro in brez zamere, vaše je kako pošiljate in komu. Na shemi je opcija odgovori in to smo
storili.
Gibanje OPS, Andreja Repše u.d.i.a

Izluščitev izhodišč argumentov podanega dopisa :
-napuh
-prevarant, vplivnež, veze in poznanstva, partijska linija, plačilo
-seznanitev z resnicami
-spoštovanje do Gibanja OPS
-prošnja do mojega svetovanja ( brezplačno )
-širjenje ljudske pobude kot virus

Spoštovani,
Prosili ste me, naj vam pomagam, ko se bom za to odločil ( 5. In 6. odstavek vašega dopisa ), veseli ste za
moje nudenje pomoči, od mene zahtevate konkretne predloge za vaše gibanje OPS.

Pregledal sem vaš predlog za zakon OPS.
V 1. točki želite z zakonom odstaviti nesposobne in skorumpirane kadre, do tretjega nivoja.
V vašem predlogu zakona niste opredelili pojem “nesposobnosti” in pojem “skorumpiranosti” v povezavi
z nivoji, ki ga vaš zakon opredeljuje do tretjega nivoja.
Bralcu ni podana obrazložitev prvih treh nivojev, nadalje kaj ti nivoji predstavljajo
in do kod segajo.
OPS tudi ne izpostavlja metodologijo zakonske ureditve vseh treh prej omenjenih pojmov.
V 2. točki v enem stavku združujete pojem družbene pogodbe z Ustavo.
Družbena pogodba je opredeljena v 990. členu Obligacijskega zakonika.
Namen Ustave je hierarhična razporeditev vseh zakonov in podzakonskih aktov, ki morajo biti podrejeni
načelom ustavnih določil. Ustavo si predstavljajte kot izborjeno pravico naših predhodnikov, kjer so
začrtali smernice družbenega življenja državljanov Slovenije, z namenom dosega minimalnega standarda
vsem državljanom RS.
Podpisnika peticije napeljujete k podpisu nove družbene ureditve. To predstavlja vašo interpretacijo
načina državnega udara, saj omenjate “druge uspešne demokratične države”
in seveda “ nove kadre “, kjer je izluščen namen gibanja OPS.
Nadalje, opredeljujete novo in resnično stroko, brez opredelitve razlik ter zakonske ureditve med
trenutno neresnično in resnično stroko.
Primer :
” …ki bo sposobna izvesti VSE POTREBNE REVIZJE, pripeljati pred sodišče PRAVE TATOVE IN PREVARANTE
ter povrniti vse ali pa vsaj večji del pokradenega premoženja prvotnim lastnikom – slovenskemu
narodu?...”
V tem stavku ste naredili nekomu več letno delo.
1. Najprej, ni vam znana definicija revizije, oziroma, iz besedila ni jasen model principa ločevanja
potrebnih revizij od nepotrebnih.
2. Nadalje, iz zakonske veje se sprehodite do sodstvene veje, kjer želite z revizijami pripeljati “prave”
tatove in prevarante. Definicija tatov je v kazenskem zakoniku jasna. Ločiti morate malo oziroma veliko
tatvino, ločiti morate tudi način izvedbe ( grožnja, s prisilo ), saj to predstavlja razliko med tatvino in
ropom.
Goljufi oz. prevaranti pa so osebe, ki z njihovimi protipravnimi dejanji spreminjajo voljo oškodovancev.
Tukaj morate poznati osnove vzročne zveze, definicijo naklepa, malomarnosti, razumeti stopnjo
olajševalnih/obremenilnih okoliščin, glede na vaš dopis v množini, pa se boste ukvarjali s hudodelskimi

družbami. Procesne predpostavke niso mačji kašelj.
3. Želite povrniti vse ali pa vsaj večji del pokradenega premoženja prvotnim lastnikom – slovenskemu
narodu.
Na kratko, želite izpeljati radikalen zakon, ki izbriše celotno vodstvo Slovenije, v enem zakonu želite
prevzeti sodstveno vejo oblasti ter spraviti za zapahe vse prave tatove ( definicija “ pravih “ je
opredeljena glede na vaše stališče ) premoženje, katero ni opredeljeno, želite povrniti nazaj ljudem.
Ali ste mogoče seznanjeni s pol-preteklo zgodovino Slovenije v času 1945-1948?
Preglejte natančneje izpostavitev povojnih pobojev, ustanavljanja sodišč ter način komunikacije z
ljudstvom. Na kratko, princip vaše preambule zakona OPS sega v partijske linije, s katerimi me tako radi
primerjate.
V tej državi ste lahko samo prevarant in vplivnež zaardi vaših vez in poznanstev po partijski liniji.
Koliko potem potegnete, ko zlobirate?

Mojo osebnost ste označili kot prevarantsko, vplivno in jo potisnili v partijske linije.
Z mojim potegom se lahko seznanite preko KPK, dunajska cesta 56.
Ne bom seciral celotnega vašega teksta, vendar naj nadaljujem z mojimi konkretnimi predlogi do vaše
organizacije preko vašega stavka v OPS
“Ko bo Zakon OPS sprejet, bo 80% ljudem v RS izboljšal življenja, 20% privilegirancem v tej državi pa bodo
neupravičeni privilegiji, ki se mnogi vlečejo še iz prejšnjega totalitarnega režima, odvzeti. To bo pomenilo
osvoboditev Slovenije, ker bodo razpadli lobiji, klike in škodljive združbe z njimi pa tudi mafijska sebična
logika vladanja, ki nas je že skoraj uničila.”

Vaše delovanje in organizacija OPS ima sestavljen program zahtev, ki jih pritiskate na državne organe.
To pa je definicija lobiranja.
In kot lobist vam lahko pomagam pri vašem lobiranju, natančneje zanima vas samo ena zadeva.
Upravičiti vaš cilj, ki ste ga v dopisu poimenovali “ širiti ljudsko pobudo kot virus “.
Z veseljem vam pomagam z nasveti pri državnem udaru.
Pa pričnimo z lobiranjem.

Postavitev ciljev organizacije gibanja OPS : doseči 40.000 podpisov v 35 dneh
Ta okvir morate izpolniti. Glede na to, da ste pred petimi dnevi imeli 400 podpisov, danes pa 500, to
predstavlja neuresničljiv cilj vaših zahtev.
Zaželeli ste imeti konkretne predloge, zato vam jih tudi pošiljam.
Zaradi tega, ker ste želeli brezplačno pomoč, sem vam omenil samo glavne točke, ki jih morate
upoštevati.
Z vašim znanjem in delom lahko te točke sami zapolnite.
Vaša definicija lobiranja predstavlja iluzioren konstrukt, ki ga imate ustvarjenega preko vaših zaznavanj
ali pričevanj do osebe, ki jo poimenujete spoštovani gospod
Označitev mojega pisanja kot napuhlost, predstavlja označitev prepričanja, da sem več vreden kot vi.
To je, vidim samo sebe, druge pohodim, izkoristim , se jim posmehujem.
To definicijo sem pridobil preko spletne strani mirenski-grad.si
Resnost lobiranja, globina delovanja, razumevanje pravil zakonodaje, pravila socialnih in družbenih
stikov, pridobivanja ekonomskih sredstev za vaše namene, ni v okviru popoldanskega nedeljskega
počitka. Pričakuje se interdisciplinarno razumevanje problematik danega projekta in iskanje načinov
pridobivanja podpore državljanov.
Moje pisanje ste iz vaše perspektive razumeli kot napuhlost.
Razlog vaše ocene pa predstavlja naivnost, nerazumevanje in bohotnost, ki se odraža v ciničnem
nagovoru skozi celoten tekst.
Ubrali ste taktiko provokacije, katera predstavlja specifično manipulativno orožje.
Provokacijo uporabljam pri mojem delu tudi sam, vendar je namenjena kot zadnja faza pri zaključevanju
in pospeševanju podpisa dogovora / vsebine projekta, ki mi je bil dan v vodstvo.
Provokacijo lahko uporabljate samo, ko imate tudi vi del platna v vaših rokah.
Izvedba provokacije je lahko uspešna samo tedaj, ko izhajate iz pozicije moči.
V vašem primeru izpade provokacija kot napačen pristop ter izgubo pridobljene integritete.
Mogoče ste se seznanili z mojim prejšnjim delom, kjer sem pisal določena besedila za specifičen krog
izbrancev, od tega besedno napadal neimenovane osebe, ki so v tistem krogu naslovljencev.
Polagam vam roko na srce, da se ne poslužujte takega načina govora.
S provokacijo lahko ustvarite trenutno nujnost, ki strmo popušča. Med tem časom pa se morate
naslovljencem tudi opravičiti in predstaviti pri nadaljnih sestankih argumente, zakaj ste se odločili iti po
tej poti. Če ne morete argumentirati vaših dejanj, potem izgubljate čas zakonito izvoljenim
predstavnikom državnih teles, ki so bili postavljeni iz strani volje ljudstva.
1. predlog
Moj prvi konkretni predlog se navezuje direktno na vaš način predstavitve tako pomembnega zakona, kot
je OPS.
To ni šala. Vaš predlog bo dejansko spremenil način življenja vsem državljanom RS.
Kdo ste vi?
Vaše državne premike morate imeti skrbno zastavljene. Imeti morate izbrane strokovnjake iz vseh

področjih, katere vaš OPS navaja.
Njihova izbrana mnenja morajo zrcaliti trenutno stanje do novega stanja, ki ga želite spremeniti.
Spremembe morajo biti obrazložene ter postavljene na način, ki nadomešča trenutni model.
Implementacija zakonov predstavlja skrben večplastni preudarek in pregled presoje posledic preko
izbranih vzorcev delovanja vašega novega modela.
Vaš predlog tega nima v nobeni točki.
Vaš predlog predstavlja preambulo brez vsebine.
Recimo, da so vaše zahteve argumentirane do te mere, da ste pripravili način financiranja izvedbe
novega zakona, z upoštevanjem trenutne situacije RS.
2.
Vsak cilj je potrebno razdeliti v podcilje, manjše enote, ki so prenosljive in izvedljive v okviru
posameznika.
40.000 podpisov v 35 dneh predstavlja cca 1143 podpisov dnevno.
To predstavlja povprečje, ki jo mora vsaka kampanja doseči.
Slovenija je razdeljena na 7 enot/regij, oziroma statistično gledano na 12 enot.
To predstavlja cca minimalen prag cca 3334 podpisov v enoti.
Nato sledi sestanek z naročnikom ( v tem primeru ste to vi, gibanje OPS ), kjer se mi predstavi hrbtenico
vašega delovanja, finančne vire in sredstva, s katerimi OPS razpolaga.
Za vsako regijo potrebujete najmanj 50 oseb, ki bo v njihovi enoti dosegla najmanj 3334 podpisov.
Številko lahko drastično zmanjšate v naslednjem koraku.
3. Nadaljna razdelitev cilja
Razdelitev na posamezne enote
Pri vsaki enoti moram pridobiti podatke in način izvedbe pridobivanja podpisov za vsako enoto posebej.
Struktura enote predstavlja razumevanje interesov ciljne publike.
Izpostaviti večja mesta, vasi in pridobiti podporo/zaupanje lokalnih predstavništev.
To predstavlja izbrane naloge, ki jih podelim osebam odgovornim za določeno enoto.
50 oseb predstavlja dodatno razcepitev na posamezne regije.
Na kratko :
- potrebno se je seznaniti in povezati z društvi/organizacijami/ podjetji v tej enoti. ( Moja naloga )
-potrebno se je seznaniti z načinom širjenja propaganda in viri, ki so na voljo. ( Moja naloga )
( tiskovine, radio, seje, sestanki, vabila občnemu odboru, vaškim skupnostim, etc.. )
Pri vsaki enoti je potrebno pridobiti njihovega predstavnika. ( Moja naloga )
Potrebno je narediti strukturno analizo mnenj prebivalcev RS. ( Moja naloga )
Po domače, spremeniti tekst do te mere, da zaobjame ciljno skupino, katero se apelira.

Ta del ste verjetno tudi sami opazili v vašem življenju, ko ste naleteli na politične stojnice v občinskih
okrajih.
Pripraviti morate promocijski material.
Moja naloga je vzpostavitev klicnih centrov, razbremenitev posameznikov ter postaviti način
komunikacije med gibanjem OPS in predstavniki OPS po celotnih slovenskih regijah.
Moja naloga je osebni stik s predstavništvi na lokalni ravni, podpora posameznikom, ki ščitijo interese
OPS.
Moja naloga je sprejemanje konfliktnih informacij, vzpostavitev razdeljevanja teh informacij na ekipo
ljudi, ki mi pomaga pri pisanju/pošiljanju vsebinskih nesporazumov.
( Če ni kadra, spada to v moj obseg dela )
Moja naloga je poučevanje posameznikov v vaših vrstah, da razumejo njihovo vlogo pri skupnemu cilju.
Zahteva se logistiko, vzpostavitev komunikacij, pridobivanja podpore po regijah, priprava lokalne
skupnosti na izvedbo sej/intervjujev, pridobivanje podpore lokalnih medijev za objavo vašega cilja.
Vaša zahteva do mene je bila, da se ljudska pobuda širi kot virus.
Pritisk vaših zahtev na celotno slovensko družbo ste vzeli zelo, zelo, zlahka.
Radikalna sprememba celotne zakonodaje RS, s političnim državnim udarom preko referendum, ni mačji
kašelj. Vaš način izvedbe pobude spada pod mejo amaterskega minimuma iz razloga sprejetja vaših ciljev
kot enostaven razvoj dogodkov.
Govorimo o življenjih vseh državljanov v Sloveniji, zato je potrebno pri izpeljavi vaših zahtev, upoštevati
mejo profesionalizma.
To ni hobij ali šport, kjer vaše želje delite preko spletnih forumov ali natančneje, ga vrinjate v moje
delo in MOJ dopis, kateri ni bil namenjen izpostavitvi VAŠEGA dela.
Od mene zahtevate tudi spoštovanje , omenili ste tudi seznanitev z resnicami.
Seznanil sem vas z resnicami vašega početja in vašega truda.
Vaše lobiranje mora temeljiti na povezovanju interesnih skupin ter pridobivanja mnenj odločevalcev.
Vaši nagovori morajo temeljiti na skrbno izbranih besedah, ki ne predstavljajo direkten napad na
posameznika. ( v tem primeru osebo, ki jo naslavljate kot spoštovani
)
Če izberete sistem provokacije na način, ki ga sam tudi izvajam, morate razumeti nujnost provokacije in
cilj provokacije. Namen provokacije predstavlja z minimalnimi sredstvi vzbuditi zanimanje določenega
socialnega kroga, z namenom sproženja diskusije. Preko vprašanj in odgovorov pa si lahko zastavite okvir
v katerem lahko delujete. Provokacija kot taka pa predstavlja projekcijo negativnih čustev do odgovornih
oseb, do katerih se boste morali tudi opravičiti preko vaših nadaljnih diskusij.

Sam se poslužujem vakumsko pakirane kave Barcaffe, terana domačih proizvajalcev in ostalih drobnih
daril, ki ne presegajo vrednosti za izpostavitev obdavčitve.
Razdelite vaše vloge po regijah. Glede na statistiko, ki jo imate na voljo preko vaše internetne peticije,
lahko glede na število članov OPS, vaš sistem propagande primerno prilagodite.
Izobrazite se tudi v smeri propagandizma. Postanite dober propagandist.
Sam to nisem, saj nimam sredstev in opreme za širjenje propagandnega materiala.
Zato vam svetujem, da najdete tiskarno v določeni regiji in podporo posameznikov, ki bodo financirali
vaše zahteve.
Vaše zahteve pa morajo postati njihove zahteve, oziroma zahteve LJUDSTVA.
V vaše vrste vključite ekonomiste. Naj vam oni obrazložijo načine pospeševanja prodaje.
Razumeti morate, da vaša zahteva predstavlja dejansko izdelek na trgu.
Razumeti morate način distribucije in načine distribucij glede na vlogo vašega statusa in sredstev.
Priporočam vam, da se seznanite z mrežnim marketingom.
To ne pomeni, da mi začnete ustanavljati nove piramidne sheme v Sloveniji in zavajate kupce k poslom, ki
predstavljajo izgubo njihovega prihodka.
To pomeni, da razumete pokrivanje interesov vaših bodočih strank, ter način širjenja vaše propagande
preko vaših aktivnih članov – hrbtenice.
Kot ste opazili, širjenje ljudske pobude kot virus predstavlja strategijo, izvedbeni načrt ter razumevanje
okolice, ki jo naglašujete z vašimi zahtevami.
Učite se od profesionalcev.
Primer
http://nepremicninski-davek.org/
preglejte prve podpisnike in koliko volivcev/podpisnikov ima vsak pridružen član.
Razumeli boste tudi razlog nove politične stranke, njihove podpornike in z nekaj izkušnjami boste tudi
razumeli, kdo vodi v imenu vseh državljanov, boj proti nepremičninskemu davku. Izbirate lahko med belo
in rdečo bravo.
Razumeli boste notranje interese, kako se lahko preko konfliktov ( v tem primeru nepremičninski davek )
ustvari umeten razkol in zaščiti izbor strank za naslednje volitve.

Od mene zahtevate, da naj vam pomagam brezplačno, tako kot to počnem za gluhoslepe.
V vašem dopisu ste tudi namignili, da so se vam mnogi zahvalili za vaše delo.
Razumeti morate etično in moralno plat razlike med vašim gibanjem in gluhoslepimi.
Ko boste razumeli mojo perspektivo, saj sem na koncu jaz tisti, ki se odločam, ali bom sodeloval z vami ali
ne, boste tudi razumeli, zakaj je moja predpostavka do vas 70€/ura in 150€/sestanek.
Cena za mojo pomoč pri odgovornosti in izvedbi rušenja vlade preko vaše organizacije je resnično nizka.

Od podpisa konvencije ter uvrstitev gluhoslepih, izhaja problematika financiranja gluhoslepih od leta
1983.
Moja naloga je, da predstavim problematiko gluhoslepih na tak način, da se jih ne izkorišča v politične
namene pri pridobivanju priljubljenosti med volivci.
Problematika gluhoslepih z mojo pomočjo ne predstavlja rešitve iz danes na jutri.
Predstavlja izpeljavo koordinacije zahtev gluhoslepih na tak način, da se nobene druge oblike
hendikepiranih oseb v Sloveniji, ne izpostavlja v korist gluhoslepih, na škodo ostalih oseb.
Potrebno je imeti čut do odgovornosti in razum vseh, ki so vpleteni pri izpeljavi rešitve za gluhoslepe.
Glede na njihove odgovore, to je, upoštevanje sedanjega zakonodajnega modela, pa se lahko ustvari
sistemske rešitve, ki nadgrajujejo izvedbo sedanjega financiranja, na način, s katerimi se strinjajo državni
organi in gluhoslepi.
Kot sem vam že večkrat pisno sporočil, sem vam poslal dopis zaradi tega, ker ste politična organizacija.
Poslal sem vsem političnim organizacijam dopis skupno, saj sem s tem pridobil na času.
Vaš odgovor se ni navezoval na odgovor glede na problematiko v resoluciji in izpostavitve gluhoslepih za
2014-2018.
Vaš odgovor sem povzel z naslednjimi točkami :
-napuh
-prevarant, vplivnež, veze in poznanstva, partijska linija, plačilo
-seznanitev z resnicami
-spoštovanje do Gibanja OPS
-prošnja do mojega svetovanja ( brezplačno )
-širjenje ljudske pobude kot virus
Moj del dogovora sem izpolnil. Obljubil sem vam pomoč, svetoval sem vam v okviru brezplačnega
svetovanja. Večkrat sem vas opozoril in prosil, da skupnega e-mail sporočila ne zlorabljate v vaše namene
in promocijo vašega dela.
Pisno sem vam tudi že enkrat obrazložil, zato se ne bom ponavljal.
V mojih očeh niste priviligirani, zato se ne morete primerjati z društvom DLAN in zakaj njim brezplačno
pomagam, za vašo organizacijo pa zahtevam 70€/uro in 150€/sestanek.
V primeru ponovnega odgovora preko skupnega e-maila, bom to sporočilo razumel kot poslovni odgovor
in vam odgovor zaračunal preko tarifne predpostavke, ki sem vam jo zgoraj navedel.
V upanju, da ste razumeli mojo napuhlost in ne boste odgovarjali v skupnem e-mail sporočilu vaših del,
katere predstavljajo povezljivost z mojim delom in hudo obliko kršitve poslovne prakse.
Tukaj pa se hec zaustavi. Ne dovolim in ne dopustim nobeni pravni ali fizični osebi, da se bo na tak način
obnašala do mojega dela. Govor ni o moji osebnosti, ampak o tem, da ste z vašim dopisom označili
gluhoslepe, preko mojega dela.

Prvi in drugi lapsus vam oprostim. Iskali ste možnost in način promocije vaših zahtev.
Z nadaljnim pritiskom vašega dela na moje delo, ki se navezuje preko 1. in 2. Sklopa resolucije 20142018, v korist gluhoslepih, vaše nadaljne neupoštevanje navodil in mojih prošenj, da zaključite s takim
ravnanjem, bom vaše delovanje sankcioniral.
Pridobite si pravnika in ga povprašajte, kaj pomeni, da preko e-mail sporočila označite osebo s
predpostavkami, ki ste si jih izbrali, preko medija in e-sporočil, namenjenemu javnosti ( večjemu število
naslovnikom )
Moja napuhlost in vaše domneve o mojih karakternih značilnostih
sevajo na moje delo, ki v tem primeru iskanje podpore/mnenj in argumentov za zaščito interesov
gluhoslepih.
Oprostim vam vaš način komunikacije.
Ne oprostim vam pa vaše posredno blatenje moje odločitve pomoči gluhoslepim.
Želeli ste konkretne predloge, konkretne predloge ste tudi pridobili.
Vaša nadaljna vprašanja mi prosim sporočite ločeno od tega e-mail skupnega sporočila in če ste razumeli
pomen tega dopisa, potem ste tudi razumeli, da do vas ne gojim nobenih negativnih čustev.
Z veseljem vam brezplačno svetujem, vendar kot sem vam že sporočil, izven konteksta mojega dela, ki se
navezuje na zaščito interesov gluhoslepih.
S spoštovanjem,

