
                    
             OBČINA TOLMIN 

      Ulica padlih borcev 2, Tolmin 

 tel. (05)381 95 00, fax. (05)381 95 23 

     Odbor za družbene dejavnosti  

               

Z A P I S N I K 
 

13. seje Odbora za družbene dejavnosti,  

ki je bila v ponedeljek, 18. 2. 2013 ob 16.00 v mali sejni sobi Občine Tolmin  

 

Prisotni člani odbora: Majda Maglica, Friderik Lapanja, Dragica Rejec Taljat, Boris  

                                   Velikonja, Andrejka Leban Černe 

Odsotna člana odbora: Maša Klavora, Dejan Testen 

Ostali prisotni: član občinske uprave Rafael Šuligoj; župan Uroš Brežan  

 

Dnevni red 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 12. seje. 

3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013, v prvi 

obravnavi. 

4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2014, v prvi 

obravnavi. 

5. Vprašanja in predlogi. 

 

K 1.) 

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  

 

Sejo je pričela in vodila podpredsednica odbora, Dragica Rejec Taljat.  

Ugotovila je, da je prisotnih pet članov odbora, s tem je bila sklepčnost zagotovljena. Dejan 

Testen se je opravičil. 

Člani so po sklicu seje, po pošti prejeli dodatno gradivo: Odlok o spremembi odloka o 

ustanovitvi Knjižnice Cirila Kosmača. Podpredsednica je predlagala, da se obravnava uvrsti 

pod točko 5.  

Člani na predlog niso imeli pripomb. Potrjen je bil razširjeni dnevni red. 

SKLEP. 

Odbor za družbene dejavnosti prejema naslednji dnevni red. 

Dnevni red. 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 

2. Razprava in sklepanje o zapisniku 12. seje. 

3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013, v 

prvi obravnavi. 

4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2014, v 

prvi obravnavi. 

5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi 

Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin.  

6. Vprašanja in predlogi. 

 

K 2.) 

Razprava in sklepanje o zapisniku 12. seje 
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Podpredsednica je spomnila člane, da se je na prejšnji seji vodila razprava o rebalansu za leto 

2012 ter o predlogu Razvojnega programa občine Tolmin.  

Povabila je člane k morebitnim pripombam na zapisnik. Ker pripomb ni bilo je predlagala, da 

se ga sprejme v predlagani obliki.  

Člani so predlagani zapisnik potrdili. 

SKLEP. 

Odbor za družbene dejavnosti potrjuje zapisnik 12. seje v predlagani obliki.  

 

Župan Uroš Brežan je podal informacijo, da je Razvojni program občine Tolmin v javni 

obravnavi, dostopen je na spletni strani Občine Tolmin. Javna razprava k omenjenemu 

programu bo 6. marca 2013 v prostorih Knjižnice Cirila Kosmača. Obravnava in sprejem 

Razvojnega programa se predvideva na seji Občinskega sveta, ki bo predvidoma konec 

marca. Pred sejo občinskega sveta bo predhodno obravnavan tudi na odborih.  

 

Friderik Lapanja je odprl razpravo na informacijo, ki jo je župan podal  o objavi javne 

obravnave Razvojnega program. Menil je, da javnost (KS, svetniki in druga zainteresirana 

javnost) niso bili pravočasno o tem obveščeni, zato je napovedal preverjanje na občinski 

upravi, na kakšen način so bili svetniki obveščeni o javni obravnavi Razvojnega programa. 

 

K 3.) 

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013, v 

prvi obravnavi 

 

Dodatno obrazložitev je podal župan Uroš Brežan. Obrazložitev je podal za proračun za leto 

2013 in 2014. 

V razpravi glede proračuna 2013 in 2014 so sodelovali Andreja Leban Černe, Friderik 

Lapanja, Dragica Rejec Taljat, Boris Velikonja, Majda Maglica. 

 

Člani so zahtevali dodatna pojasnila, podali predloge in mnenja: 

 investicija – kinogledališče – dodatna obrazložitev nameravanih del, 

 dodatna obrazložitev k nepremičninski zadevi: Smarteh d.o.o. – Policija Tolmin, za katero 

dejavnost bodo namenjeni izpraznjeni prostori na Trgu 1 maja, 

 nasvet k ureditvi lastništva igrišča v KS Slap ob Idrijci – predlaga se, da se dolgoročno to 

uredi,  

 kdaj se bo uredila/spremenila namembnost stavbe bivše šole na Idriji pri Bači, 

 ali je predvideno urejanje križišča/krožišča  na Mostu na Soči, 

 ali so predvidena sredstva za dejavnost dnevnega centra za starejše, ki deluje v prostorih 

Rdečega križa (ob tem je bil podan predlog, da se dejavnost organizira kot dejavnost 

društva, s tem bi se lažje reševalo tudi financiranje oz. prijave na razpise), 

 ureditev parkiranja okrog OŠ Tolmin – ali je urejanje predvidno s proračunom, 

 javni sklad za kulturne dejavnosti – ali je zaposlitev na tej ustanovi urejena, 

 ali je občina razmišljala o odprtju blagajne, kjer bi lahko občani plačevali položnice brez 

provizije (za občinska javna podjetja in zavode), 

 odlaganje komunalnih odpadkov; odlagališče Volče – dodatna obrazložitev. 

 

Na vprašanja in mnenja članov sta odgovarja Rafael Šuligoj in Uroš Brežan. 

Po koncu razprave je podpredsednica najprej podala na glasovanje predlog proračuna za leto 

2013. Ugotovila je, da je ob glasovanju bilo prisotnih pet članov, od tega so 3 člani glasovali 

ZA in 1 PROTI. 
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SKLEP. 

Odbor za družbene dejavnosti potrjuje predlog Odloka o proračunu Občine Tolmin za 

leto 2013, v prvi obravnavi in ga posreduje Občinskemu svetu v razpravo in sprejem.  

  

K 4.) 

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2014, v 

prvi obravnavi 

 

Podpredsednica je pozvala člane, da se opredelijo tudi do predloga proračuna Občine Tolmin 

za leto 2014. Ob glasovanju je bilo prisotnih pet članov, od tega so glasovali 3 člani ZA.  

 

SKLEP. 

Odbor za družbene dejavnosti potrjuje predlog Odloka o proračunu Občine Tolmin za 

leto 2014, v prvi obravnavi in ga posreduje Občinskemu svetu v razpravo in sprejem.  

 

K 5.) 

Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi Knjižnice 

Cirila Kosmača Tolmin 

 

Člani so v gradivu prejeli prvoten Odlok o ustanovitvi Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin, ki je 

bil sprejet 1999 leta, predlog Odloka po spremembah, predlog sklepa in obrazložitve in 

pojasnila k spremembam odloka. Slednje sta pripravila Rafael Šuligoj in Jožica Štendler, 

direktorica knjižnice.   

K dodatni obrazložitvi je bil povabljen Rafael Šuligoj. 

Dragica Rejec Taljat je po krajši razpravi izrazila predlog, s katerim bi odbor podprl predlog 

sprememb odloka ter nadaljevanje postopka njegovega posodabljanja. Pozvala je člane k 

opredelitvi na ta predlog. 

S strani članov na predlog ni bilo pripomb. 

SKLEP. 

Odbor za družbene dejavnosti podpira predlog Odloka o spremembi odloka o 

ustanovitvi Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin in se strinja z nadaljevanjem postopka 

posodabljanja in sprejemanja na Občinskem svetu Občine Tolmin. 

 

K 6.) 

Vprašanja in predlogi 

 

Rafael Šuligoj je želel podati dodatne informacije glede razpisa za področje družbenih 

dejavnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 10, dne 1. 2. 2013, (naslov razpisa: 

Spremembe in dopolnitve javnega razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo 

osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti, v okviru Operativnega 

programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, šeste razvojne 

prioritete Trajnostna raba energij, prve prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih 

stavb).  

Ne glede na izredno kratek rok za prijavo se je pripravila lista investicij, ki bi jih bilo možno 

prijaviti, to so: energetska sanacija OŠ Podbrdo, energetska sanacija ZD Tolmin; stavba A in 

šola Most na Soči, kjer bi bila prioriteta energetska sanacija telovadnice. Opravljena je bila 

presoja upravičenosti vseh treh objektov. Na podlagi te presoje je bilo ugotovljeno, da bi bilo, 

glede na vložena sredstva in učinke, smiselno nadaljevati s pripravo dokumentacije za  

objekta - ZD Tolmin in OŠ Podbrdo. Za OŠ Most na Soči je bilo ugotovljeno, da se ne doseže 

minimalnih pogojev, kot je bilo prej omenjeno (vložena sredstva in učinek). 

Trenutno se pripravlja dokumentacija za oba objekta z namenom, da se pripravi do skrajnega 

roka razpisa, to je 28. 2. 2013. Pričakuje se,  da bo kandidiranje za sredstva uspešno.  
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Pogoj za kandidiranje pa je uvrstitev teh dveh investicij v Načrt razvojnih programov Občine 

Tolmin (NRP), in sicer za leto 2015. Zato je občinska uprava že pripravila predlog za 

spremembo NRP, spremembo bodo v razpravo in sprejem prejeli svetniki na seji občinskega 

sveta, ki bo 21. februarja 2013. 

V nadaljevanju je predstavil podrobnejšo vsebino oz. pogoje razpisa. 

 

Člani so informacijo vzeli na znanje in podprli prizadevanja občinske uprave pri prijavi na 

razpis za črpanje evropskih sredstev.  

 

 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 18.10. 

 

 

        Dragica Rejec Taljat 

        podpredsednica odbora  

 

 

 

 

Zapisala: 

Katja Gaberšček  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


