
-----Original Message-----
From: jure_.gorjup@sinet.si [mailto:jure_.gorjup@sinet.si] 
Sent: Saturday, June 19, 2004 10:53 PM
To: dominiks@sms.si
Cc: drago.zura@soum.si; marko.diaci@avs1.arnes.si
Subject: 

Živjo, 

Na vas nanašam vprašanje, ki me je tako razjezilo in mi ne da miru. V četrtek 17.6. sem dobil informacijo da bo v
tem tednu sestanek volilne enote v kateri sem predsednik iniciativnega odbora, a glej ga zlomka sploh nisem bil
povabljen, pa čeprav se bodo na sestanku sprejemale odločitve, ki bodo v prihodnosti krojile delo v stranki,
naprimer glasovanje o delegatih. Ker so nam bile članom stranke odvzete nekatere (beri vse) pravice (očitno
velja v tej stranki sistem bivše Jugoslavije), sem želel na sestanku biti le prisoten kot opazovalec. Zato sem se
odločil poklicati vodjo volilne enote, da ga povprašam kako je s tem. A po zagotovilih sogovornika ( ne bom
poimensko) o sestanku ni vedel ne kdaj, ne kje, ne ob kateri uri bo. Povedal mi je tudi da moja prisotnost ni
zaželena in da je to citiram "interni" sestanek, da pa se bo vseeno pozanimal, če sem lahko prisoten. Čez
minutko sem poklical tajnika stranke g Vozlja, ki mi je prijazno pojasnil da sem lahko prisoten na sestanku, da
glasovati sicer ne smem, da pa je sestanek v torek ob 19 uri, kraja pa ni vedel. Me je pa čez minutko poklical
nazaj in povedal da v novem mestu. Ker ne vem več na koga naj se v tej stranki obrnem, ker namreč nihče ne
odgovarja mojim vprašanjem vam pišem vsem vodilnim in sicer z vprašanjem: Kako je mogoče da v neki resni,
demokratični stranki, kot je sms, dobiš dobiš od vodje volilne enote tak odgovor? Kako je mogoče da se dela v
stranki v nasprotju s statutom, pa za to nihče ne odgovarja? Preden sem pristopil v stranko, sem prebral statut
stranke in njen program, a vendar vidim da nimata nobene veljave.  Po odgovorih g Vozlja sodeč, sem za stranko
naredil premalo da bi lahko kakorkoli odločal o njeni prihodnosti, a na moji pristopni izjavi ni nikjer pisalo, da
moram najprej delati, da lahko glasujem. Lepo prosim če mi odgovorite na ta vprašanja, če ne pa odgovorite
sebi: Kaj ste pa vi naredili za to stranko v letih njenega obstoja? Nenazadnje najdete odgovor v rezultatih
nedavnih volitev......

Lp in hvala za odgovore JURE GORJUP 


