
 

 

Ulica padlih borcev 2,   
5220 TOLMIN 

Odbor za družbene dejavnosti   

          

 

Številka: 011-0019/2019 

Datum:  4. 4. 2019 
               

 
Z A P I S N I K 

2.  seje Odbora za družbene dejavnosti,  

ki je bila v sredo, 3. 4. 2019 ob 16.30 v mali sejni sobi Občine Tolmin  
 

Prisotni člani odbora: Peter Kavčič, Denise Šuler Rutar, Brigita Jerkič, Darja Mrak, Špela Mrak, Alenka 
Zgaga, Friderik Lapanja 

Odsotni člani odbora: / 
Ostali prisotni: mag. Matjaž Kos (višji svetovalec za družbene dejavnosti), Maja Klanjšček (ravnateljica 

Glasbene šole Tolmin) 

 
Dnevni red 

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

3. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2018, 

v prvi obravnavi. 
4. Razprava in sklepanje o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin. 

5. Obravnava poročila Glasbene šole Tolmin za leto 2018. 
6. Vprašanja in predlogi. 

 

K 1.) 
Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda  

 
Sejo je pričel in vodil predsednik Peter Kavčič. Ugotovil je, da je ob pričetku prisotnih vseh sedem članov 

odbora, s tem je odbor sklepčen. 
Podal je dnevni red v razpravo. Ker ni bilo pripomb in predlogov, ga je predlagal v potrditev. 

 

SKLEP. 
Odbor za družbene dejavnosti potrjuje predlagani dnevi red 2. seje.  

Sklep je bil s 7 glasovi ZA potrjen. 
 

K 2.) 

Razprava in sklepanje o zapisniku 1. seje Odbora za družbene dejavnosti  
 

Predsednik je odprl razpravo na zapisnik. Ker člani niso imeli pripomb in predlogov na zapisnik, ga je 
predlagal v potrditev. 

 
SKLEP. 

Odbor za družbene dejavnosti potrjuje zapisnik 1. seje v predlagani obliki.  

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

 
K 3.) 

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

leto 2018, v prvi obravnavi 
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Predsednik je povabil Matjaža Kosa k obrazložitvi, ki je nato članom predstavil zaključni račun v splošnem 

delu in nadaljeval s področja družbenih dejavnosti.  

 
Predsednik je odprl razpravo h kateri se je prijavila Darja Mrak. Zanimalo jo je, kdaj se bo pristopilo k 

novogradnji vrtca na Mostu na Soči oz. obnovi kuhinje v tem zavodu. 
 

Odgovor je podal Matjaž Kos.  

 
Predsednik je po pozivu k dodatni razpravi ugotovil, da ni razpravljavcev zato je oblikoval sklep in ga 

podal na glasovanje. 
 

SKLEP. 

Odbor za družbene dejavnosti se strinja s predlogom Odloka o zaključnem računu 
proračuna Občine Tolmin za leto 2018, v prvi obravnavi in ga posreduje Občinskemu svetu 

Občine Tolmin v nadaljnjo obravnavo.  
 

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

Odboru se je ob 17.00 pridružila ravnateljica Glasbene šole Tolmin Maja Klanjšček, poročevalka k 5. 

točki dnevnega reda, zato je predsednik predlagal, da se 5. točka uvrsti pred 4. točko dnevnega reda.  
Predlog je podal na glasovanje. 

 
SKLEP. 

Odbor za družbene dejavnosti v nadaljevanju spreminja dnevni red seje, in sicer se najprej 

obravnava peta točka nato četrta točka dnevnega reda. Dnevni red se ustrezno preštevilči. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
  

K 4.) 
Obravnava poročila Glasbene šole Tolmin za leto 2018 

 

Obrazložitev poročila in predstavitev Glasbene šole Tolmin je podala ravnateljica Maja Klanjšček.  
Predsednik je odprl razpravo s pohvalo za odlično delo, ki se kaže v javnih prireditvah, tekmovanjih in 

predvsem pa dejstvu, da otroci in odrasli radi obiskujejo glasbeno šolo. 
 

V razpravi so sodelovali tudi Špela Mrak, Denise Šuler Rutar, Darja Mrak, Matjaž Kos, ki so izrazili pohvalo 

za izredno delo, ki ga Glasbena šola opravi in nudi pihalnemu orkestru kot tudi drugim, ki to šolo 
obiskujejo.  

  
Maja Klanjšček se je zahvalila za vso podporo, ki jo je bila deležna s strani članov na tokratni seji, 

prenesla jo bo tudi v svoj kolektiv. Po končani točki je sejo zapustila. 

 
Predsednik je točko zaključil s sklepom. 

SKLEP. 
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s poročilom Glasbene šole Tolmin za leto 2018.  

 
K 5.) 

Razprava in sklepanje o določitvi cene programov v vrtcih v Občini Tolmin  

 
Obrazložitev k določitvi cen programov v vrtcih je podal Matjaž Kos, ki je nato v razpravi podal še 

dodatna pojasnila. 
 

Predsednik je odprl razpravo, v katero so se vključili Darja Mrak, Peter Kavčič, Friderik Lapanja, Špela 

Mrak, Brigita Jerkič, Alenka Zgaga.  
Na pobudo o možnostih za manjši procent dviga cen, npr. za 4% in ne 5,8% kot je predlagano, se je 

med člani odbora razvila širša razprava v smeri iskanja novih možnosti za pridobivanja finančnih 
sredstev. 
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Ob koncu je predsednik člane pozval k morebitnim dodatnim vprašanjem glede cene vrtca in na 

obrazložitev, ki jo je podal Matjaž Kos. Nihče od prisotnih se ni prijavil k dodatni razpravi zato je predlagal 

glasovanje o določitvi cen programov v vrtcih Občine Tolmin. 
 

SKLEP. 
1. Cene programov v vrtcih na območju občine Tolmin od 1. 5. 2019 dalje v (EUR) znašajo: 

 

Dnevni program Poldnevni program 

Prvo starostno obdobje 506,68 404,17 

Drugo starostno obdobje 377,17 293,91 

Cene neporabljenih živil na dan 

odsotnosti 

1,77 

 

2. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v vrtcih 

Občine Tolmin, številka 602-0002/2006, z dne 17. 10. 2017. 
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

uporablja pa se od 1. 5. 2019. 
 

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

 

K 6.) 
Vprašanja in predlogi 

 
Vprašanj in predlogov ni bilo. 

 

 
 

Predsednik je sejo zaključil ob 18.11. 
        

  
 

        Peter Kavčič, 

predsednik odbora  
 

 
Zapisala: 

Katja Gaberšček 


