FW: problematika Stara Siš ka_druš tvo DUO_urgenca sodelovanja

Subject: FW: problema ka Stara Šiška_društvo DUO_urgenca sodelovanja
From: "MARTINA LIPNIK" <mar na.lipnik@siol.net>
Date: 06/02/2020, 07:48
To: 'Četrtna skupnost Šiška' <mol.siska@ljubljana.si>
CC: "'Julijana Dolenec'" <julijana.dolenec@siol.net>, "'jurij'" <jurij.stare@siol.net>
Mag. Darja Zajc
predsednica Sveta ČS Šiška
Spoštovani,
Ponovno pošiljamo dopis z navedbo odpr h problemov, na podlagi telefonskega razgovora z g. Janezom Zajcem, in

prosimo za odgovore, oblikovane na sestankih IO ČS Šiška, pod vodstvom katerega deluje ČS, v njenem območju pa
naše društvo.
Ponovno prosimo, da se sicer kdo od pooblaščenih predstavnikov IO ČS Šiška, mogoče vi kot predsednica IO, udeleži
seje UO DUO, dne 10. 2. 2020, na lokaciji Jesenkova 1, Ljubljana, ob 17,00 uri.
Prosimo za obves lo o tem.
V nasprotnem primeru prosimo, da nam predlagate termin za sestanek z vami na sedežu ČS Šiška.
Lep pozdrav,
predsednica DUO, Mar na Lipnik

From: MARTINA LIPNIK <mar na.lipnik@siol.net>
Sent: Thursday, January 9, 2020 6:58 PM
To: 'mol.siska@ljubljana.si' <mol.siska@ljubljana.si>
Cc: 'Julijana Dolenec' <julijana.dolenec@siol.net>; 'Jurij Stare' <jurij.stare@siol.net>
Subject: problema ka Stara Šiška_društvo DUO_urgenca sodelovanja
Spoštovani,
Pošiljamo vam dopis z navedbo odpr h problemov, s katerimi se ukvarjamo v društvu DUO, na območju Stare Šiške in
sosesk, ter vas prosimo, da navedene probleme skrbno proučite in jih tudi z vaše strani poskušate ak vno reševa .
Društvo je prostovoljno in deluje v pomoč občanov in javnos , ČS je pa naša uradna predstavnica, zato se obračamo na
izvršni organ ČS po ak vno pomoč, saj sami nimamo uradnih pristojnos , kar se odraža tudi v odzivih uradnih organov,
na katere se obračamo zaradi reševanja problema ke v kraju.
Za večjo vsebinsko preglednost prilagamo tudi Zapisnik seje društva, na kateri smo že pričakovali konkretne dogovore
s strani ČS, vendar se predstavnica ČS seje ni udeležila, zato upamo, da opredelitve bodočih ak vnos s strani ČS za
naštete probleme dobimo čim prej.
Lep pozdrav,
za društvo DUO,
Predsednica Mar na Lipnik, u.d.i.a.
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