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Pobude in vprašanja

Številka: 039-1/2014
Datum: 1. 12. 2016
ZADEVA: ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA na 14.
REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI JE POTEKALA V ČETRTEK, 17. 11. 2016
Anže BAJC je zasledil, da ima ravnatelj vrtca Cerknica zaradi anonimne prijave inšpekcijski
nadzor, inšpekcijo za delo, inšpekcijo za šolstvo, preiskovali pa naj bi ga tudi kriminalisti zaradi
domnevne zlorabe položaja. Zanimalo ga je ali je občina seznanjena s temi kršitvami in kakšni
so nadaljnji koraki za naprej.
ODGOVOR:
Občina je seznanjena z vsebino anonimne prijave kot tudi z vsemi postopki, ki jih navajate in so
že bili izvršeni ali še tečejo in do tega trenutka ni bilo ugotovljenih nepravilnosti v okviru očitanih
dejanj.
Občina Cerknica je za dodatno razjasnitev očitanih dejanj, ki se neposredno nanašajo na
področja, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti in jih tudi financiramo (plače, napredovanja in
potni nalogi), svoji predstavnici v svetu zavoda zaprosila, da na svetu zavoda kot najvišjemu
organu javnega zavoda predlagajo v sprejem sklep, da se javnemu zavodu naloži izvedbo
notranje revizije na področju potnih nalogov in napredovanj javnih uslužbencev, ki ga izvede za to
usposobljeni zunanji izvajalec.
Odgovor pripravila: Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti
Vesna TURŠIČ je povedala, da so poslanci državnega zbora na dan 17. 11. 2016 potrdili vpis
pitne vode v ustavo. V ustavo bo vpisan člen, ki določa, da ima vsak pravico do pitne vode, da so
vodni viri javno dobro v upravljanju države in, da vodni viri služijo prednostni in trajnostni oskrbi
prebivalstva s pitno vodo in za oskrbo prebivalstva v tem delu niso tržno blago. V ustavi bo od
sedaj tudi zapisano, da gre za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, ki naj bi jo zagotavljala država
preko samoupravnih lokalnih skupnosti, neposredno in neprofitno. Zanimalo jo je kaj občina
predvideva glede na vse to in kaj se bo zgodilo s ceno dobavljene vode v naši občini.
ODGOVOR:
Kot je bilo že na sami seji s strani g. Zelnika pojasnjeno, vpis pravice do pitne vode v ustavo v
ničemer ne spreminja dosedanje oskrbe s pitno vodo na območju občine Cerknica.
Odgovor pripravil: Samo MLINAR, višji svetovalec za komunalno cestno dejavnost
Aleš ŠTEFANČIČ se je najprej dotaknil stvari, ki so jih obravnavali na Odboru za družbene
dejavnosti. Na prejšnji seji odbora je bilo govora o poročilih glede zdravstvenega stanja otrok in
občanov na splošno. Kmalu zatem pa je prišel v javnost dokument Inštituta za javno zdravje, ki je
predstavil kazalce zdravja po slovenskih občinah. Iz poročila je jasno razvidno, da imamo v občini
zelo velik problem s statistično nadpovprečno alkoholiziranostjo in statistično nadpovprečno
umrljivostjo zaradi samomorov. Sam je že na Odboru za družbene dejavnost predlagal in to
ponavlja tudi danes, da občinska uprava glede na kazalce Inštituta za javno zdravje do konca
marca 2017 pripravi akcijski načrt kako lahko občina, občinski svet in vsi občani pripomorejo k
temu, da se številke zmanjšajo. Na odboru pa je bila kot ena izmed možnosti omenjena takojšnja
akcija, da se v Slivniških pogledih predstavi omenjena problematika in se takoj začne z
osveščanjem občanov, ne samo s problematiko, ampak v sodelovanju s strokovnimi službami

tudi glede morebitnih rešitev, ali pa vsaj možnosti, ki že obstajajo za pomoč mladostnikom in
ostalim občanom, kadar se znajdejo v takih stiskah. Druga zadeva, ki jo je izpostavil, pa je, da je
na eni izmed prejšnjih sej ob prisotnosti direktorja Notranjskega regijskega parka izpostavil
dejstvo, da je osebje v kulturnem domu občasno tehnično podhranjeno in skoraj vzporedno so se
zgodile kadrovske spremembe v kulturnem domu. Zamenjalo se je tehnično osebje in kot se
govori naj bi se strokovnost tehničnega osebja v kulturnem domu drastično znižala. Prosil je, da
direktor zavoda do naslednje seje pripravi natančno poročilo o poteku kadrovskih zamenjav, ki so
se dogajale v Notranjskem regijskem parku oz. v kulturnem domu. Razvidno je tudi, da je bil
objavljen razpis za vodjo kulturnega doma, za katerega bi tudi prosil obrazložitev zakaj je prišlo
do razpisa in sicer da se v poročilu obrazloži kako je prišlo do kadrovskih sprememb in kaj se
zahteva od tehničnega osebja kot od programskega vodje.
ODGOVOR NA PRVO VPRAŠANJE:
Analizo bomo analizirali in objavili obvestilo v eni od naslednjih številk Slivniških pogledov. K
sodelovanju bomo pozvali inštitucije, ki so dejansko pristojne za to problematiko.
Odgovor pripravila: Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti
ODGOVOR NA DRUGO VPRAŠANJE:
V Kulturnem domu Cerknica (v nadaljevanju: KDC) je do konca junija 2016 vse tehnične storitve
opravljalo podjetje Magijan d.o.o., v praksi je te storitve izvajal en človek.
Na podlagi analize dela in števila dogodkov v sorodnem kulturnem domu na Vrhniki smo prišli do
zaključka, da je strošek tehničnega dela v KDC previsok in negospodaren. Preko zbiranja ponudb
smo prišli do novega izvajalca. Ta je precej cenejši. Oziroma povedano točneje, tako smo našli
denar, da smo okrepili tehnično ekipo v KDC. Na posameznih dogodkih, kjer so tehnične zahteve
obsežnejše, si pomagamo z dodatnim tehnikom. Kljub temu pa je za zavod strošek še vedno nižji
kot prej, ko je storitve opravljalo podjetje Magijan d.o.o.
Verjamem, da so spremembe pogodbenih odnosov vedno za nekoga boleče, nezaželene, ampak
Notranjski regijski park (v nadaljevanju: NRP) razpolaga z denarjem občanov občine Cerknica.
To dejstvo nam v vodstvu zavoda nalaga še večjo odgovornost za racionalno in pošteno porabo
denarja. Osebno sem mnenja, da javni denar nikomur ne pripada po avtomatizmu, na osnovi
zaslug, privilegija ali pa zatečenega stanja.
Do vodstva NRP ni prišlo nobene informacije, analize ali izkušnje tako nastopajočih kot
obiskovalcev, da bi bilo pri tehničnem delu novega izvajalca karkoli narobe, da bi bilo
nestrokovno ali slabo. Lahko pa napišem, da smo v zavodu na račun tehničnega dela prejeli več
pohval, katere smo tudi arhivirali.
Svet zavoda NRP je v prvi polovici 2016 ocenjeval opravljeno delo v letu 2015. V razpravi je bilo
ugotovljeno, da uspešno delujeta enoti »TIC« in »park« in da so bili narejeni veliki koraki naprej,
da pa bo potrebno narediti več na področju kulture.
Kot direktor NRP sem na tej osnovi pripravil predlog, da na področju kulture iz sledečih razlogov
zaposlimo vodjo enote Kulturni dom:
KDC je samostojna enota znotraj NRP, pa nima niti enega zaposlenega, oba sodelavca
sta namreč zunanja izvajalca nalog,
če je cilj širjenje in izboljševanje programske vsebine v KDC (kot nalaga svet zavoda) in
širše v občini oziroma regiji, potem tega ni moč storiti drugače kot s človekom, ki bo v
rednem delovnem razmerju, ne pa zunanjimi izvajalci,
poleg tega je niz pomembnih deležnikov na področju kulture večkrat izrazil skrb nad
neambiciozno vizijo v KDC,
na ta način želimo izboljšati stvari, za katere sicer vemo, da so dobre, a niso vrhunske.
Skladno z navedenim je bil objavljen javni razpis za delovno mesto vodje KDC. Vso
dokumentacijo in dokazila v zvezi z napisanim hranimo na sedežu NRP.
Odgovor pripravil: Matevž PODJED, direktor NRP
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