
-----Original Message-----
From: Miha Belca [mailto:miha.belca@cerknica.si] 
Sent: Saturday, June 19, 2004 10:55 AM
To: info@sms.si; reader@email.si; urosskof@hotmail.com;
borut.ambrozic@pbs.si; darjaandrejka@yahoo.com; dominiks@sms.si;
drago.zura@soum.si; kristjan.verbic@guest.arnes.si;
luka.omladic@guest.arnes.si; miha.belca@cerknica.si;
peterbors@volja.net; groselj@hotmail.com; robert.bah@email.si;
robert.robic@hit.si; reader@email.si; jozev@sms.si;
silvestra.klemencic@guest.arnes.si; Dusan.Krajnik@szkbanka.si;
zarko.furman@siol.net; matjaz.pecovnik@susa.org;
uros.brezan@obcina.tolmin.si; barbarat@sms.si
Subject: Fwd: programska skupina SMS in kongres

----- Posredovano sporočilo od Miha Belca <miha.belca@cerknica.si> -----
    Datum: Wed, 16 Jun 2004 15:54:44 +0200
Pošiljatelj: Miha Belca <miha.belca@cerknica.si>
Odgovori:Miha Belca <miha.belca@cerknica.si>
  Zadeva: programska skupina SMS in kongres
 Prejemnik: reader@email.si, info@sms.si

Živjo

ko sem sprejel članstvo v programski skupini, sem si delo v njej
predstavljal drugače. ne želim kritizirati tistih, ki ste ta program uspeli spraviti
v tako obliko, saj se mi to zdi zelo dobro. moti me predvsem to, da se je od
nas pričakovalo predvsem generalni pregled zadeve. ugotavljam, da smo bili v
to skupino povabljeni zgolj za ugotavljanje "nonsensov," ki bi se lahko
prikradli v samo besedilo programa ter za eventuelno dodajanje področij, ki še niso
opredeljena v programu, a pri tem je bilo že nekaj zadržkov. Imam občutek, da za
kakšne bistvene posege v program ni bilo posluha in ne želje. ja, jasno mi je,
da čas beži, ampak program se mi zdi zelo pomembna stvar, ki bi jo morali
soustvarjati vsi člani stranke. to, da je odprta enomesečna razprava je sicer pohvalno, a mislim, da je ta
način izveden zelo pomanjkljivo.
Želim, da me ne omenjate kot soustvarjalca tega programa, saj dejansko z
njegovim vsebinskim ustvarjanjem nisem imel nič. Bil sem le statist, ki
je dobil nalogo kozmetične obdelave in možnost izraziti kakšno svoje mnenje, kaj več pa tako ali tako
ni bilo zaželjeno.
Šele včeraj sem bil seznanjen, da ima ta programska skupina pravico do zastopnikov (delegatov) na
prihajajočem kongresu. Ni mi jasno iz katerega naslova, saj kolikor vem, je bila ožja skupina, ki je
predhodn pripravljala to gradivo najeta in plačana za te stvari in resnično ne vidim potrebe, da
je kdo od teh nagrajen s funkcijo delegata/ke na kongresu. Ni mi jasno niti koliko je to v skladu s
trenutno sprejetim statutom. V primeru, da se o teh stvareh motim, me prosim popravite. V kolikor ima
razširjena programska skupina možnost za predlaganje delegatov, bi se mi zdelo primerno, da celotna
skupina tudi odloči o kandidatih ali jih predlaga.
Komu?
Ne vem, ker mi ni jasno, kdo je sprejel tako odločitev.
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