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Štev.: 01108-0005/2015-2  

Datum: 08. 09. 2015 

Zapisnik       
4. redne seje Nadzornega odbora Občine Solčava,  
ki je bil v torek 08. septembra 2015  
 
Peta redna seja Nadzornega odbora (NO) Občine Solčava, ki jo je vodila  predsednik NO Mag. Edvin 
Ambrož, je bila v sejni sobi Centra Rinka, Solčava 29, 3335 Solčava, s pričetkom ob 19.00 uri. Sejo je 
sklical predsednik NO dne 3. septembra 2015.          

 
Uvodoma je predsednik NO pozdravil vse prisotne in ugotovil, da so navzoči vsi štirje od štirjih članov 
NO in da je s tem zagotovljena sklepčnost.         
 

Prisotni člani NO:  mag. Edvin Ambrož, Helena Anemari MOLIČNIK, Jure POLIČNIK, Nataša ROBNIK 

PRODNIK 

Odsotni člani 
Občinskega sveta: 

/ 

Občinska uprava: /  

Ostali vabljeni: / 

 
Predsednik NO je za 4. redno sejo predlagal naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Seznanitev z zaznamki poteka 6. redne seje z dne, 01. 07. 2015  
3. Razno 

Ker na dnevni red ni bilo pripomb in dodatnih dopolnitev je predsednik NO predlagal sprejetje 
dnevnega reda 5. redne seje NO Občine Solčava. 
 

 
Sklep št. 1 
 
 

NO Občine Solčava potrjuje dnevni red 4. redne seje NO Občine Solčava.   

Od prisotnih 4 članov Občinskega sveta so vsi člani glasovali ZA. 

 
 

 

UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA  

Točko predstavil: predsednik NO Mag. Edvin Ambrož 

K 2. točki dnevnega reda 
 
Seznanitev z zaznamki poteka 6. redne seje z dne, 01. 07. 2015 

Točko predstavila: predsednik NO Mag. Edvin Ambrož 



   
Zapisnik 6. redne seje 

Stran 2 od 2 
 

Predsednik NO Mag. Edvin Ambrož je na kratko povzel vsebino zaznamkov  6. redne seje OS Občine 
Solčava.  
Na poročilo o delu v 2014 Logarska dolina d.o.o. in predložen Plan aktivnosti v 2015 Logarska dolina 
d.o.o se je razvila razprava o pravilnosti izvajanja koncesijske pogodba med Občino Solčava in Logarska 
dolina d.o.o. 
Izvedel se je tudi podroben pregled ostale dokumentacije vezane na koncesijsko pogodb med Občino 
Solčava in Logarska dolina d.o.o. in na osnovi ugotovitev se je izdelalo poročilo. 
 

Sklep št. 2 

NO Občine Solčava se odloči za izvedbo izrednega nadzora  nad  izvajanjem 
koncesijske pogodba med Občino Solčava in Logarska dolina d.o.o. 

Od prisotnih 4 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA.    

 
 

 
Predsednik NO je pod točko razno nadzornike opozoril še na: 

- Določitev datuma za izvedbo nadzora nad  poslovanjem Javnega zavoda Center Rinka, zavod 
za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega 

- Določitev datuma za izvedbo nadzora pogodbe za opravljanje komunalnih storitev v občini 
Solčava. Predlaga se, da bi se ta nadzor opravil v sodelovanju z NO Luče, ker se pogodba in 
obračun komunalnih storitev veže na obe občini skupaj. 

- Pregledati ali obstajajo indici o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij in istočasno  
opravljanja del kot zunanji izvajalec za potrebe občine. 

 
Nataša ROBNIK PRODNIK  je izpostavila, da ne more pomagati pri nadzoru nad poslovanjem Javnega 
zavoda Center Rinka, zaradi narave njenega dela in s tem neposredne vpletenosti v procesu. 
 
Seja se je zaključila ob 20.30 uri. 
 
 

    
 OBČINA SOLČAVA 

          Mag. Edvin Ambrož univ.dipl. ing 
                                                                                                                               Predsednik NO Solčava 

K 3. točki dnevnega reda 
 RAZNO 
 
 
Točko predstavil: Člani NO  

 


