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Svetu MČ Studenci, preko e-pošte

ZADEVA: Predlogi za obravnavo na naslednji seji Sveta MČ Studenci

V skladu s pozivom predlagam sledeče:

A. Rezultati volitev v naš svet
Dejstva: v MČ Studenci je Županova lista dosegla najboljši rezultat v mestu. Liste župana
Fištravca ni bilo, Županova lista je imela celo enako številko na volilnem listku kot Lista
aktualnega župana za volitve v Svet MOM.
Moj osebni pogovor z mnogimi sokrajani kaže, da so bili zavedeni oziroma da so glasovali v
zmoti.
Predlog: Vse politične stranke naredijo analizo in podajo predloge,da se kaj takšnega ne
ponovi, obenem pa naj se izjasnijo, ali podpirajo ponovne volitve.

B. Seja našega sveta v gostilni
Prva pomembnejša seja našega sveta, kjer ste sprejemali program dela in finančni načrt celo
za dve bodoči leti, je bila v gostilni. To je pod vsemi standardi demokracije, v času finančnih
težav pa tudi izredna nesramnost.
Predlog:V bodoče se seje selijo edino na primernejšo lokacijo (na primer takšno s
projektorjem, na primer v predavalnico kakšne šole), pogostitve se plačujejo iz lastnih žepov.
V tem smislu predlagam,da je zaradi kratkih sej sveta na mizi le voda.

C. Iniciativa mestni zbor
Največji dosežek v tem mestu od leta 1991 je delovanje omenjen iniciative. Z zbori občanov
po celem so dosegli izreden odmev med njimi in v javnih medijih. V naši mestni četrti
odpirajo probleme, ki so bili že pod preprogo, zbirajo predloge, organizirajo samopomoč,
zbirajo uspešne rešitve.

Predlog: IMZ delovanje naj politične stranke s svojimi strokovnjaki temeljito analizirajo. Del
sredstev za delo mestnih četrti se preusmeri k njim. Najprej za prejšnje leto (torej za nazaj),
po tem letu pa morda tudi v naprej. V bodoče se delovanje IMZ spodbuja z vsemi sredstvi.
Predlagam, da poskušamo doseči, da jih nagradimo s kakšnim občinskim ali mestnočetrtnim
priznanjem.

D. Organizacija sej
Predlog: takoj sprejmemo poslovnik MČ. Za celo leto se določijo datumi za 4 obvezne seje,
vsebina seje se objavlja že ob nastajanju. Zaradi obsega dela izberemo še enega
podpredsednika oziroma podpredsednico. Zapisniki se napišejo v enem tednu in takoj pošljejo
vsem članom.
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