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Poziv k uvrstitvi točke na dnevni red naslednje seje Občiru;kega sveta

Zadeva: Poziv k uvrstitvi točke na dnevni red naslednje seje Občinskega sveta
Od: Gregor Macedoni <gregor.macedoni@goga.si>
Datum: 26.11.2012 20:57
Za: alojzij.muhic@novomesto.si
Kp: "mag. Franci Bačar" <bacar.dolz@gmail.com>,
Duška Balažek <duska.balazek@gmail.com>,
Milena Bartelj
<milena.tom@siol.net>,
Franci Beg <franci.beg@triglav.si>, Ivan Bukovec <ivan.bukovec@siol.net>,
"dr. Vida Čadonič Špelič"
<vida.cadonic@gov.si>, Bojan Kekec <bojan.kekec@slo-zeleznice.si>,
Matjaž Engel <engel@sns.si>, Darja Gantar
<darja.gantar@adriatic-slovenica.si>,
Slavko Gegič <slavko.gegic@gmail.com>, Ivan Grill <ivan.grill@dz-rs.si>,Janz
Malenšek
<janez.malensek@siol.net>, "mag. Vanja Kolenc" <vanja.kolenc@gmail.com>,
Tomaž Kovačič <tomaz.kovacic@sd-novomesto.si>,
"dr.
Milena Kramar Zupan" <milena.kramar-zupan@zd-nm.si>,
Nežka Ivanetič <nezka.ivanetic@zpiz.si>, Gregor Macedoni
<gregor.macedoni@goga.si>,Jože
Miklič <joze.miklic@siol.net>, Mojca Novak <mojca.novak@adria-mobil.si>,
Zvonimir Novak
<janezn@gmail.com>, "mag. Mojca Špec Potočar" <mojca.spec.potocar@rc-nm.si>,
Alojz Turk <alojz.turk@cerod.org>,
Matic Vidic
<mavidic@gmail.com>,Jiri
Volt <nmtenis@gmail.com>,
Martina Vrhovnik <martina.vrhovnik@siol.com>,
Rafko Križman
<rafko.krizman@komunala-nm.si>,Andrej
Resman <resman1@siol.net>, "mag. Miroslav Berger" <miro.bergernm@gmail.com>,
"Zupančič, Renata" <renata.zupancic@krka.biz>,
Miloš Dular <milos.dular@siol.net>,
Darko Habjanič <darko.habjanic@novomesto.si>
Spoštovani g. župan!
Glede na medijsko razkritje koalicijske pogodbe med Zvezo za Dolenjsko in SLSvas pozivam, da obravnavo te problematike uvrstite na
dnevni red naslednje seje Občinskega sveta. Ker se v zadnjih dveh letih nabira vse več neodgovorjenih vprašanj in neizpolnjenih obljub
se lahko upravičeno vprašamo ali smo izvoljeni predstavniki občank in občanov, zastopani v Občinskem svetu, sposobni večinsko
zavrniti nezakonito dogovarjanje o zaposlitvah kot nesprejemljivo. Predlagani sklepi ne sodijo ničesar in nikogar, so pa zelo jasna
opredelitev, ki jo občanke in občani pričakujejo in si jo zaslužijo.
Prosim za vašo povratno informacijo

o (ne)sprejemu pobude, da vi kot župan uvrstite naslednjo točko na dnevni red naslednje seje:

»OPREDELlTEV OBC:INSKEGA SVETA DO KOALICIJSKE POGODBE ZZD.SLS«
vključno s predlaganimi sklepi (v priponi) do petka, 30. novembra 2012.
V kolikor na podlagi naše pobude ne boste sami predlagali obravnave navedene točke bomo predlagatelji pozvali vse člane Občinskega
sveta, da se nam pridružijo pri pobudi za uvrstitev točke na dnevni red seje v skladu z določili občinskih aktov.

Lep pozdrav!
Gregor Macedoni
(v imenu skupine opozicijskih svetnikov)

-Priponke:----------------------------------------
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Prejeto: 10.12.2012
Št. zad.: 231-13/2012
V seznanitev:
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Predlog uvrstitve točke:

»OPREDELlTEV OBČiNSKEGA SVETA DO KOALICIJSKE POGODBE ZZD-SLS«

Predlog sklepov:
1. Občinski svet kot nesprejemljivo obsoja vsako nezakonito politično trgovanje vezano
na zaposlitve in izvedbo le teh v občinski upravi, občinskih javnih zavodih in podjetjih.
2. Občinski svet zahteva od župana pripravo poročila s pregledom vseh izvedenih
postopkov zaposlitev v občinski upravi, občinskih javnih zavodih in podjetjih in za
katere se zahteva javni razpis, ki so bile izvedeni od 1.12.2010 do sedaj.
3.

Občinski svet poziva župana in vse pristojne v občinski upravi, javnih zavodih in
podjetjih, da zaradi zaščite integritete vodenja občine in zaupanja občanov,
zagotovijo popolno sodelovanje z vsemi pristojnimi organi, ki izvajajo oz. bodo izvajali
postopke pregleda postopkov spornega kadrovanja v širši novomeški javni upravi.

4. Občinski svet pričakuje od vseh odgovornih in vpletenih, da v primeru dokazanega
koruptivnega oz. nezakonitega delovanja, odstopijo s svojih funkcij.
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