
 
Ulica padlih borcev 2, 

5220 TOLMIN 

Odbor za družbene 
dejavnosti 

Številka: 011-0015/2018 

Datum:  21. 3. 2018  
               

 
Z A P I S N I K 

16.  seje Odbora za družbene dejavnosti,  

ki je bila v ponedeljek, 19. 3. 2018 ob 16.30 v veliki sejni sobi Občine Tolmin  
 

Prisotni člani odbora: Denise Šuler Rutar, Anka Benedičič Presl, Katja Kragelj Jug, Mladen Jovanovič, 
Maša Klavora, Valter Valentinuzzi, Renata Pavc 

Odsotni člani odbora: / 

Ostali prisotni: mag. Matjaž Kos (višji svetovalec za družbene dejavnosti) 
 

Dnevni red 
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 15. seje Odbora za družbene dejavnosti. 
3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2017, 

v prvi obravnavi.  

4. Obravnava Poročila o delu VVZ Ilke Devetak Bignami za leto 2017. 
5. Predstavitev rezultatov raziskave o potrebah starejših občanov po dnevnem centru v občini Tolmin. 

6. Vprašanja in predlogi.  
 

K 1.) 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  
 

Sejo je pričela in vodila predsednica Maša Klavora. Ugotovila je, da je ob pričetku prisotnih šest članov 
odbora, kar je dovolj za sklepčnost. 

Predsednica je opravičila odsotno ravnateljico VVZ Ilke Devetak Bignami Alenko Velušček, ki je bila 
vabljena k 4. točki. Zaradi tega se bo Poročilo o delu VVZ Ilke Devetak Bignami obravnavalo na drugi 

seji.   

Razprava na spremenjeni dnevni red je bila odprta, nanj ni bilo pripomb in predlogov.  
 

SKLEP. 
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje spremenjeni dnevni red 16. seje. 

Dnevni red 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 15. seje Odbora za družbene dejavnosti. 

3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin 
za leto 2017, v prvi obravnavi.  

4. Predstavitev rezultatov raziskave o potrebah starejših občanov po dnevnem centru v 
občini Tolmin. 

5. Vprašanja in predlogi.  

 
Sklep je bil s 6 glasovi ZA potrjen. 

 
K 2.) 

Razprava in sklepanje o zapisniku 15. seje Odbora za družbene dejavnosti 

 
Predsednica je podala zapisnik 15. seje, ki jo je vodila podpredsednica Katja Kragelj Jug, v razpravo.  
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Pripomb in predlogov ni bilo zato ga je predlagala v potrditev. 

SKLEP. 

Odbor za družbene dejavnosti potrjuje zapisnik 15. seje v predlagani obliki.  
Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov, sklep je bil s 6 glasovi ZA potrjen. 

 
K 3.) 

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za 

leto 2017, v prvi obravnavi 
 

Predsednica pove, da se je ob začetku 3. točke odboru pridružila sedma članica, Renata Pavc.  
Obrazložitev je podal Matjaž Kos.  

 

V razpravi so sodelovali Valter Valentinuzzi, Renata Pavc, Anka Benedičič Presl, Maša Klavora, Katja 
Kragelj Jug. 

 
Razprava:  

 študija glede ureditve prometnega, parkirnega režima pred OŠ Tolmin 

 večnamenski objekt Šentviška Gora – kdaj se načrtuje izvedba, 

 gradbena dokumentacija za šolo Most na Soči – dodatna pojasnila k realizaciji za ta namen v letu 

2017, 
 urejanje grajskih ruševin na Kozlovem robu – dodatna obrazložitev k zneskom, 

 študija za 10.203 eur, študija Sotočje 60.505 eur, študija Tolminska korita 9.706 eur in študija 

izobraževanje (OŠ Tolmin) 17.900 eur – koliko od teh študij je bilo profitnih – odraz v praksi, 

 realizacija proračuna v višini 76 %  - realizacija je nizka, 

 projekt ureditve vhoda za gibalno ovirane otroke in preureditev zunanjih površin ŠC Tolmin – 

razprava na svetu staršev OŠ Tolmin, dodatna pojasnila glede upoštevanja predlogov staršev, 

predlog da se v bodoče investicije s področja družbenih dejavnosti podrobneje predstavijo na odboru, 
 finančna sredstva za drugo strokovno delavko v prvem razredu osnovne šole (nad normativom, ki 

ga predpisuje država)– dodatna obrazložitev k predlogu na seji sveta staršev OŠ Tolmin, 

 predstavitev načrtov investicij in pobud (npr. vabilo na okroglo mizo o festivalih) – načrte javnosti 

predstaviti na več različnih načinov, kot jih občina ponuja doslej, težave nastajajo v komunikaciji 
med občino – občani – izvajalci, 

 festivalski turizem oz. festivali – ali se občini izplačajo festivali, ali je prihodek manjši od investicij v 

festivale, ali narava zmore prenesti tovrstne festivale, ali ima organizator festivalov dobiček, kako je 
s dostopom domačinov do brežin reke Soče oz. Tolminke oz. prehodom preko mostu čez Tolminko, 

 preko prijave na »obvestila občine« preko sms in mms so člani lahko ažurno seznanjeni s novicami 

občine, predlaga se enak način tudi za obveščanje o projektih.  

 
Pobuda:  

Ob obveščanju svetnikov Občinskega sveta preko elektronske pošte o aktualnih delavnicah, javnih 
predstavitvah in projektih, naj občinska uprava vedno obvesti oz. vabi tudi člane odborov, ki niso 

svetniki. 

 
Na vprašanja in pobude je odgovarjal Matjaž Kos.  

 
Po končani razpravi je predsednica predlagala sklep. 

SKLEP. 

Odbor za družbene dejavnosti potrjuje predlog Odloka o zaključnem računu proračuna 
Občine Tolmin za leto 2017, v prvi obravnavi.  

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov, sklep je bil s 7 glasovi ZA potrjen.  

 
K 4.) 

Predstavitev rezultatov raziskave o potrebah starejših občanov po dnevnem centru v občini 

Tolmin 
 

Obrazložitev je podal Matjaž Kos.  
V razpravi so sodelovali Maša Klavora, Valter Valentinuzzi, Katja Kragelj Jug, Anka Benedičič Presl. 

 

Razprava:  
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 pohvala k narejeni študiji; odgovarja na veliko vprašanj, 

 v stanovanjih v veliko primerih živi samo ena (starejša) oseba, nekoč bo stanovanje oz. objekt prazen 

– pobuda: na področju nepremičnim bi morala občina narediti mehanizem – ali odkupovati 

nepremične in jih ponujat mladim ali pa obdavčiti vse, ki ne bodo hoteli prodati, 

 starejšim občanom bo treba nuditi finančno pomoč za koriščenje zdravstvenih storitev, kot so: 

zdravstveni pregledi, fizioterapija, masaža, telovadba, 
 lokacija dnevnega centra – predlogi: zraven doma starejših, v starem mestnem jedru, na obrobju 

Tolmina – predlog: ugotoviti število starostnikov po določenih okoljih, npr. Šentviški Gori, Trebuše,… 

 obisk dnevnega centra – želja, da bi bil zastonj – pobuda: sofinanciranje, 

 prehrana - obroki – pobuda: cena bi morala biti nižja kot obrok, ki ga starostnik naroči na dom, 

 pri projektu dnevnega centra naj sodelujejo tudi predstavniki krajevne skupnosti kot predstavniki 

zainteresirane javnosti (območje KS, kjer bi se center vzpostavljal), 
 potrebe po prevozih – glede na ugotovitve študije so te potrebe zelo evidentne, 

 načrti za zemljišče, kjer trenutno stoji vrtec Tolmin – predlog: zelo primeren prostor za ureditev 

varovanih stanovanj ali dnevnega centra. 

 

Po koncu razprave se je Maša Klavora v imenu odbora zahvalila za pripravo in predstavitev raziskave. 
  

K 5.) 
Vprašanja in predlogi 

 
1. Maša Klavora je prosila za kratko informacijo o investiciji v atletsko-nogometni stadion.  

Matjaž Kos je povedal, da je celotna investicija z gradbeno-obrtniškimi inštalacijskimi deli in z vsemi 

nujnimi stroški, ki jih taka investicija mora imeti, znaša preko milijon evrov.  
Javno naročilo je bilo izvedeno, prispeli sta dve ponudbi. Obe sta bili vrednostno tako obsežni, da 

sta bili zavrnjeni. Javno naročilo se bo v kratkem ponovilo s ciljem, da se obnova atletsko-
nogometnega stadiona začne s 1. junijem. Na ta način verjamemo, da lahko stadion obnovimo še v 

tem letu.  

 
2. Mladen Jovanovič je spomnil na opombo iz prejšnje seje odbora, in sicer na veliko onesnaženost z 

odpadki na območju od ŠC Tolmin do Sotočja in področja Pod Brajdo in ponovil pobudo za postavitev 
košev za pasje iztrebke na omenjenem območju.  

 
 

 

 
Predsednica je sejo zaključila ob 18.30. 

        
  

 

        Maša Klavora, 
predsednica odbora  

 
 

Zapisala: 

Katja Gaberšček  


