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Štev.: 01108-0005/2015-2  

Datum: 23. 11. 2015 

Zapisnik       
5. redne seje Nadzornega odbora Občine Solčava,  
ki je bil v torek 23. novembra 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 18.00 uri. Sejo je 
sklical predsednik NO dne 17. novembra 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: Mateja Brlec 

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 7. redne seje z dne, 18. 11. 2015  
3. Končno poročilo nadzora koncesionarja Logarska d.o.o. z upoštevanjem odzivnega poročila 

Občine Solčava in koncesionarja Logarska d.o.o. 
4. Končno poročilo za leto 2015 
5. Načrt dela za leto 2016 
6. 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 
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Namestnik predsednika NO  Jure POLIČNIK je na kratko povzel vsebino zaznamkov  7. redne seje OS 
Občine Solčava.  
 
Člane NO je seznanil z namero Županje Občine Solčava o ustanovitvi odbora (komisije, oz skupine), ki 
bi se angažirala s strani občine za izdelavo predloga nove pogodbe. Član skupine naj bi bil tudi 
predsednik NO. Po debati se je ugotovilo »kontradiktornost« (konflikt interesov) funkcij, saj se ne 
more izvajati aktivnost in se ob enem sama sebe kontrolirati.  
 

Sklep št. 2 

NO Občine Solčava se odloči da bo po potrebi konstruktivno pomagal s predlogi za 
rešitev problema nespoštovanja koncesijske pogodbe s strani koncesionarja  
Logarska dolina d.o.o. 

Od prisotnih 4 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA.    

 
 
 

 
Člani NO so se seznanili z dopisom Občine Solčava št.:01108-0006/2015-2 z dne 24.09.2015. Termin  
redne seje  NO je bil datiran z namenom v sredini Novembra, da je lahko tudi koncesionar  Logarska 
dolina d.o.o. podal finančno poročilo do datuma, ki je predviden v koncesijski pogodbi, ki pa ga žal 
zopet ni z opremil z verodostojnimi dokumenti, ki bi dokazovali navedene trditve prihodkov.  
 
Prav tako NO ni bil dostavljen predlog nove koncesijske pogodbe, kot je bilo dogovorjeno z 
predstavniki Občine Solčava in Logarska d.o.o. Naj spomnimo, da so si datum, do katerega naj bi bil 
podan predlog določili koncesionarji sami. 
NO ugotavlja, da dokumentacija, ki je bila dostavljena s strani koncesionarja, ni predlog nove 
koncesijske pogodbe, ampak je to dokumentacija, ki govori o ureditvi KP Logarska dolina, kar pa žal z 
izpolnjevanjem obvez ob dodelitvijo koncesije nima nič skupnega. 
 
Na osnovi vseh dejstev: starih in novih, se bo izdelalo zaključno poročilo! 
 
Med ostalim je po pregledu dospele dokumentacije NO prejel predlog s strani koncesionarja za 
izdelavo poročila o finančnih in vsebinskih učinkih porabe sredstev na področjih razvoja turizma, 
razvojnih projektov sofinanciranih iz razpisov in urejanja turistične infrastrukture v zadnjih štirih letih. 
 
NO bi rad spomnil bralce tega poročila (uradne in naključne), da je žal sprejel »voluntersko« 
opravljanje funkcije šele v letu 2015 in da si delo oz nadzore določa sam glede na lastno presojo oz 
glede na indice, da se ne razpolaga gospodarno z javnimi sredstvi. 
 
 
 

K 2. točki dnevnega reda 
 
Seznanitev z zaznamki poteka 7. redne seje z dne, 18. 11. 2015 

Točko predstavila: Namestnik predsednika NO  Jure POLIČNIK  

K 3. točki dnevnega reda 
 Končno poročilo nadzora koncesionarja Logarska d.o.o. z upoštevanjem odzivnega poročila 
Občine Solčava in nameri prenove aktov s strani koncesionarja Logarska d.o.o. 
 
Točko predstavil: Člani NO  
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Sklep št. 3 

Člani NO ugotavljajo, da koncesionar Logarska d.o.o. kljub opozorilom ne upošteva 
določil pogodbe L2/92, zato bo v končnem poročilu nadzora predlagal prekinitev 
obstoječe pogodbe.  
V času odpovednega roka ima Občina Solčava čas sestaviti predlog nove 
koncesijske pogodbe in z javnim razpisom najti koncesionarja, ki bo spoštoval 
pogodbene obveznosti do občine Solčava.  
Za izdelavo poročila, kot ga predlaga koncesionar Logarska d.o.o., pa NO 
predlagam »najem«  zunanjega izvedenca, ki ga lahko financiramo s strani pobrane 
vstopnine, v kolikor bo to pomagalo spoštovanju koncesijske pogodbe in razvoju 
turizma na solčavskem. 

Od prisotnih 4 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA.    

 

 
Člani NO ugotavljajo, da so lahko z pristopom in organizacijo svojega dela zadovoljni, saj so za 
potrebe svojega dela izvedli dva usposabljanja za delo v NO odborih, opravili so en nadzor, ki se je 
predstavil tudi na zadnjem usposabljanju NO organov 03 novembra v DZ  kot vzorčen primer dobrega 
dela. 
Izvedlo se je 5 rednih sej NO, kjer so se člani NO informirali o aktualnih dogodkih in aktivnostih 
pooblaščenih članov NO na usposabljanjih oz na nadzoru koncesionarja Logarska d.o.o. 
 
 

Sklep št. 4 

Člani NO ugotavljajo, da so napram delu nadzornih odborov v preteklosti naredili 
velik preskok v organizacija in doslednosti svojega dela. 

Od prisotnih 4 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA.    

 
 

 
 
Načrt dela za leto 2016: 

- Predlog izvedbe nadzora nad  poslovanjem Javnega zavoda Center Rinka, zavod za turizem in 
trajnostni razvoj Solčavskega 

- Predlog izvedbe 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  - odvoz smeti, veže na obe občini skupaj. 

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

 
 

K 4. točki dnevnega reda 
 
Končno poročilo za leto 2015 

Točko predstavil: Člani NO  
 

K 5. točki dnevnega reda 
 
Načrt dela za leto 2016 

Točko predstavil: Člani NO  
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Sklep št. 5 
Do Izdelal se bo pisni načrt dela za leto 2016 za NO Solčava. 

Od prisotnih 4 članov Občinskega sveta so vsi glasovali ZA.    

 
 

 
Pri zadnji točki se je pridružila tudi ga. županja  Katarina Prelesnik, ki je pohvalila dosedanje delo NO. 
 
Zaključno poročilo nadzora koncesionarja Logarska d.o.o. z upoštevanjem odzivnega poročila Občine 
Solčava in nameri prenove aktov s strani koncesionarja Logarska d.o.o. se bo podalo na naslednji 
redni seji OS Solčava. 
 
Seja se je zaključila ob 20.30 uri. 
 
 
 
 

    
 OBČINA SOLČAVA 

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

K 6. točki dnevnega reda 
 
Razno 

Točko predstavil: Člani NO  
 


