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Zapisnik 
2. redne seje Nadzornega odbora Občine Solčava,  
ki je bila v sredo 22. januarja 2015  

 
Druga redna seja Nadzornega odbora Občine Solčava, ki jo je vodil predsednik NO Mag. Edvin Ambrož, 
je bila  sejni sobi Centra Rinka, Solčava 29, 3335 Solčava, s pričetkom ob 18.30 uri. Sejo je sklical 
predsednik NO Mag. Edvin Ambrož dne, 19. januarja 2015. 

 
Uvodoma je predsednik NO Mag. Edvin Ambrož pozdravil vse prisotne in ugotovil, da so navzoči vsi 
člani  (4) nadzornega odbora in da je s tem zagotovljena sklepčnost. 
 

Prisotni člani 
Nadzornega odbora:  

Mag. Edvin AMBROŽ, Helena Anemari MOLIČNIK, Jure POLIČNIK,  
Nataša ROBNIK PRODNIK 

Odsotni člani 
Nadzornega odbora: 

/ 

Občinska uprava: / 

Ostali vabljeni: / 

 
Predsednik NO je v nadaljevanju prisotnim predstavil dnevni red 2. redne seje Nadzornega odbora 
Občine Solčava: 
  

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
2. Seznanitev članov NO z zaključki seminarja: Delovanja NO Občin 

 
3. Podajanje predlogov za izdelavo letnega programa dela NO Solčava 

 
4. Podajanje predlogov za popravek Poslovnika NO Solčava in Statuta Občine Solčava, v delu, ki 

se nanaša na delovanje in pristojnosti NO 
 

5. Razno 
 

Ker na dnevni red ni bilo pripomb in dopolnitev je predsednik NO predlaga sprejetje dnevnega reda 
2. redne seje Nadzornega odbora Občine Solčava. 
 

 
Sklep št. 1 
 
 

Člani Nadzornega odbora Občine Solčava potrjuje dnevni red 2. redne seje 
Nadzornega odbora Občine Solčava.   

Od prisotnih članov  (4) Nadzornega odbora so vsi člani glasovali ZA. 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA  

Točko predstavil: predsednik NO Mag. Edvin Ambrož 
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Udeleženca seminarja sta seznanila članici NO o pomembnih zaključkih seminarja. 
 

Sklep št. 2 

Obisk seminarjev ter delavnic s tega področja in s tem izobraževanje članov NO bo 
tudi v bodoče ena od prioritet, saj le tako se lahko kvalitetno opravlja zaupana 
naloga. 

Od prisotnih članov (4) Nadzornega odbora so vsi člani glasovali ZA. 

 
 

 
Glede na delovni načrt in delovanje Občine Solčava ter s tem v zvezi sprejeti proračun občine se bo 
izdelal osnutek letnega programa dela NO Solčava. 
 
Poseben poudarek bodo člani NO dali v letu 2015 na pravilnem izvajanju javnih razpisov ter še posebno 
pozornost na turistični in športni dejavnosti v občini Solčava (sodelovanje na razpisih, smotrna in 
pravilna poraba sredstev, …). 
 
Po razpravi je predsednik NO predlagal, da se sprejme 

Sklep št. 3 

Po proučitvi proračuna na prihodkovni in odhodkovni strani se bodo določili izmed 
članov NO nosilci po posameznih področjih, ki bodo po potrebi aktivirali tudi 
zunanje izvedence za posebne strokovne naloge nadzora. 

Od prisotnih članov (4) Nadzornega odbora so vsi člani glasovali ZA. 

 
 

 
Razlog za pobudo spremembe je nova zakonodaja in predpisi saj je poslovnik NO še iz leta 1999, v 
statutu občine pa je tudi zapisanih nekaj neskladij glede samega delovanja in avtonomije NO.  
 

Sklep št. 4 

NO Občine Solčava bo podal predloge za spremembo statuta Občine Solčava ter 
poslovnika NO Občine Solčava.  

Od prisotnih članov (4) Nadzornega odbora so vsi člani glasovali ZA. 

 
  
 

K 2. točki dnevnega reda 
 Seznanitev članov NO z zaključki seminarja: Delovanja NO Občin   
 
Točko predstavila: Mag. Edvin Ambrož in  Jure POLIČNIK 

K 3. točki dnevnega reda 
 Podajanje predlogov za izdelavo letnega programa dela NO Solčava 
 Točko predstavil: Mag. Edvin Ambrož 

K 4. točki dnevnega reda 
 
Podajanje predlogov za popravek Poslovnika NO Solčava in Statuta Občine Solčava, v delu, ki se 
nanaša na delovanje in pristojnosti NO 

Točko predstavila: Mag. Edvin Ambrož 



   
Zapisnik 2. redne seje 

Stran 3 od 3 
 

Predsednik NO je člane NO pozval tudi k pregledu arhivske dokumentacije, saj po zakonu o delovanju 
NO je možno preveriti tudi poslovanja in način dela občinskih uradov skozi pretekla obdobja. 
 

Sklep št. 5 

Arhivska dokumentacija  se bo pregledala na naslednjih sejah NO in se kasneje glede 
na delovna področja določijo nosilci področij.  

Od prisotnih članov (4) Nadzornega odbora so vsi člani glasovali ZA. 

 
 
Seja se je zaključila ob 20.00 uri. 
 
Zapisal:        NO OBČINE SOLČAVA 
Mag. Edvin Ambrož      Mag. Edvin Ambrož univ. dipl.ing 

K 5. točki dnevnega reda 
 
RAZNO 

 


