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Ljubljana, 1A.9.2012

ZADEVA: Odgovor na dopis z dne 30. 8. 2012

Lepo pozdravljenil

Dne 30,8.2012 smo prejeli va5 dopis, nana6ajod se na objavo 6lanka v Slovenskih
novicah na temo izstavitve dveh radun ov za naii prireditvi 'Mednarodni festival lgraj
se z mano'ter'Zapojmo, zaigrajmo. zaplesimo', ki sta se odvijali so6asno.

Dovolite, da se vam uvodoma zahvalimo za va5o korektnost. Takoj, ko smo vas

obvestili o naravi na6e prireditve. ste nam poslali obvestilo o na5i upravieenosti do
oprostifue pla6ila nadomestila.

Tudi sami smo bili sicer izjemno neprijetno preseneeeni, ko smo bili seznanjeni z
objavo ilanka v Slovenskih novicah. e lanek je bil napisan izjemno nestrokovno, poln

faktografskih napak, poleg tega pa je bil usm erien izrazrto nespoSiljivo tudi do vaie
institucije.

Zavod IPF

Smartinska 152

1000 Ljubljana

Odgovornosti za objavo dlanka kot takega v medijih
nismo objavili mi, zato naj vnovid poudarimo, da nas

uZalostila.
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ne moremo prevzeti, saj ga

je njegova objava izredno
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Odgovornost lahko prevzamemo za napako, ki se je zgodila v procesu po5iljanja

prvega dopisa. Poslovna sekretarka na5e ustanove je dopis z obrazlotitvijo zavrnitve

radunov (ta je vsebovala tudi oba ra6una) pomotoma poslala Zdruienju Sazas. Do

pomote je pri5lo, ker smo v preteklosti 2e sodelovali z njimi, zato je bilo napaeno

razumljeno, da je naslovnik tudi tokrat Sazas.

Po preteku nekaj dni so nam iz Zdrulenia Sazas po$to sicer poslali nazai.

Dovolite, da vnovid izrazimo obZalovanje za nastalo situacijo, ki tako vas kot nas ne

prikazuje v podobi, ki bi siio zaslulili.

Bo5tjan Kotnik

Vodja projektov

Zavod za usposabljanje Janeza Levca
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