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Odgovor na svetnisko vprasanje - javnost dela oziroma obvescanje javnosti na OS
Strazisce
39. seja Mestnega sveta Mestne obeine Kranj (MO Kranj)

Zveza:

Na 39. redni seji Mestnega sveta MO Kranj (20. 6. 2018) je svetnik Jakob Klo!utar po e-posti postavil
vprasanje v zvezi z odgovorom g. Simenca, vezano na problematiko javnosti sej sveta zavoda na OS
Strazisce, ki so ga dobili v gradivu 38. seje Sveta MOK: »Kot clan sveta MOK je opazil, da zapisnikov sej
sveta zavoda na spletni strani OS Strazisce se vedno ni. V ponovnem odgovoru, ki ga je prejel v zvezi z
javnostjo dela Sveta zavoda OS StraziSce ponovno ugotavlja, da g. Simenc ne odgovarja na izpostavljeno
problematiko. Ker g. Simenc tezav v zvezi z javnostjo dela sole ne vidi, prosim:
1.

MOK oziroma UDD naj mu v 10 dneh posreduje vse podpisane in sprejete zapisnike sveta
zavoda OS Strazisce iz tega in predhodnega mandata sveta zavoda, v elektronski obliki.

2.

MOK oziroma UDD naj mu pojasni oziroma pridobi pojasnilo, zakaj je svet zavoda Strazisce
konec leta 2016 sprejel poslovnik, ki govori 0 objavi zapisnikov na spletu, nekaj mesecev
kasneje pa nov poslovnik, ki je bil spremenjen samo v delu, ki govori 0 javnosti delovanja SZ.
(v 62. elenu so z vecino umaknili samo zapis 0 objavi zapisnikov na spletu In dvema clanoma,
ki sta temu nasprotovala, niso zeleli jasno odgovoriti zakaj je bilo to predlagano. Kot mu je
znano, je ravnatelj na tej seji nasprotoval objavi na spletu).

3.

MOK oziroma UDD naj dodatno pojasni, kako se na nacin, ko se ocitno preprecuje javnost dela
zavoda s strani samih elanov sveta zavoda, lahko zagotavlja javnost dela zavoda, kar bi morale
biti v interesu predvsem ustanovitelja zavoda.«

Odgovor:
1. "Podpisani in sprejeti zapisniki sveta zavoda OS Stralisee iz tega in predhodnega mandata sveta
zavoda so bili v roku v elektronski obliki posredovani g. Klofutarju.
2.

Svet zavoda OS Stralisee je samostojen organ, ki avtonomno razpravlja in na demokratieen naein
sprejema odloeitve 0 zadevah, ki so v njegovi pristojnosti. Prejsnja sestava sveta zavoda je
sprejela poslovnik, v katerem je bilo opredeljeno, da se zapisniki sej sveta zavoda poleg objave
na oglasni deski objavijo tudi na spletni strani. Sedanja sestava sveta zavoda je na zaeetku
mandata razpravljala tudi 0 delu poslovnika, ki opredeljuje objava zapisnikov. Ravnatelj na tej
seji ni nasprotoval abjavi na spletu, ampak je sarna pajasnil, da kaksnih problemav lahko pride,
zaradi dolaeb Zakana a varstvu osenih padatkav in da sa nekatere sale prav zaradi tega odstopile
od objav zapisnikov na spletni strani. Izid glasovanja 0 predlogu, da se zapisniki objavljajo sarno
112

na aglasni deski je bil, da je devet clanav sveta zavada glasavala za, dva clana pa sta bila proti
temu predlagu.
3.

Kljub dalacbi paslavnika a abjavi zapisnikav sveta zavada sam a na aglasni deski, so patrjeni in
pod pisani zapisniki ad S. seje (dakumenti -7 svet sale) dalje abjavljeni tudi na spletni strani
zavada. Interes v zvezi z zagatavljanjem javnasti dela je ustanavitelj v vmesnem casu izrazil s
pazivam a abjavah tudi na spletnih straneh.{(

S spostovanjem,
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Nada Bagataj KrZan
Vadja Urada za
dejavnasti
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