A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
Kulčar Igor
Lendava-tudi moja občina
Št.: OL 5/14-18

Občina Lendava
Župan
Glavna ulica 20
9220 Lendava

Zadeva: Ura začetka 3. seje Občinskega sveta in vseh naslednjih sej

Spoštovani
V materialu Program dela Občinskega sveta v obeh verzijah govorite o 14 uri,
za tretjo sejo pa je sklic celo na 13. uro. Oglašam se zato, ker bi rad le razumel
vzroke in motive, zakaj sprememba? Sprememba namreč med z Vaše strani pred
kratkim izdelanim in poslanim materialom in že prvim naslednjim dejanskim sklicem.
Pripomnil bi še, da že hiter pregled zaposlitev članov sveta, članov občinske uprave
in nenazadnje tudi Vaš, pokaže, da je večina v službah, kjer je delovni čas do 15 ure.
Ker sem prepričan, da je Vaša in naša želja, da vsi ne sejo pridemo maksimalno
pripravljeni na efektno in uspešno delo in da vsi delimo mnenje, da za nobeno ceno,
še posebej občinska uprava, svetniki in župan, ne smemo dajati javnosti vtis, da
lahko kar tako, predčasno odhajamo z delovnega mesta, boste zagotovo poskrbeli za
primeren časovni zamik sklica trenutne in vseh naslednjih sej.
Po mojem bi bila 16 ura primerna in vsem sprejemljiva.
Vaš odgovor bi prosil v pisni obliki.
Lep pozdrav
Trimlini, 24.1.2015
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Urad župana
Polgármesteri Hivatal
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Zadeva: Odgovor na vprašanje Igorja Kulčarja pred 3. sejo občinskega sveta
Program dela, ki je predložen občinskemu svetu je okvirnega značaja, kar
pomeni, da ga bo sklicatelj upošteval, ko bo to možno. Seja je sklicana v
torek in ne v sredo zaradi dogodka Športne zveze Lendava, ob 13. uri pa
zaradi dogodka, ki je ob 17.00 uri v Centru Bánffy.

mag. Anton BALAŽEK
Župan - Polgármester
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