OBČINA BELTINCI
Občinski svet

Z A P I S N I K
3. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Beltinci,
ki je bila izvedena 05.10.2007
Korespondenčna seja je bila izvedena tako, da je bilo dne 02.10.2007 vsem članom Občinskega sveta Občine
Beltinci, preko občinske uprave posredovano gradivo za korespondenčno sejo sveta, ki je vključevalo tudi
sklic seje in sledeči dnevni red:
1.Pomoč Občine Beltinci ob poplavah na področju Železnikov 18. septembra 2007.
Glasovanje je potekalo tako, da je tajnica Lilijana ŽIŽEK, v petek, dne 05. oktobra 2007 po telefonu poklicala
člane Občinskega sveta Občine Beltinci in pridobila njihovo stališče oz. odločitev.
AD 1
Dne 18.09.2007 je Železnike v Selški dolini hudo neurje v eni uri popolnoma poplavilo. Reka Sora, ki je z
neverjetno močjo prestopila svoje bregove (nekje tudi do 2 metra) je odnašala vse kar je bilo v pritličju
stanovanjskih hiš, avtomobile in zalilo tovarne ter privatna podjetja. To nesrečo lahko štejemo med eno od
največjih, najhujših naravnih nesreč doslej, ki so prizadele naše kraje v domovini.
Ker občine lahko pomagajo drugim občinam ob takih in podobnih naravnih nesrečah, je bilo o tem dogodku
govora tudi na seji odbora za proračun in finance, ki je bila 28.09.2007. Pobuda, je bila, da se Občini Železniki
nameni 1,00 evro po prebivalcu iz stalne proračunske rezerve.
Občinskemu svetu Občine Beltinci se predlaga, da sprejme sledeči s k l e p: Občinski svet Občine Beltinci se
strinja, da se iz stalne proračunske rezerve nameni 1,00 evro po prebivalcu kot pomoč ob naravni nesreči –
poplavi, ki je bila 18.09.2007. Sredstva se nakažejo na transakcijski račun Občine Železniki.
Člani Občinskega sveta so se do predloga sklepa opredelili z glasovanje in sicer:
1. ADŽIČ IGOR
2. ČINČ ROMAN
3. DUGAR PETER
4. MARTIN DUH
5. ERJAVEC JOŽEF
6. FERENČAK ŠTEFAN
7. GLAVAČ STANKO
8. GRUŠKOVNJAK PETER
9. HORVAT DANIELA
10. HORVAT SIMON

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
NEDOSEGLJIVA
ZA

Glasovanje:

11. HORVAT SREČKO
12. MAUČEC MARJAN
13. MESARIČ IVAN
14. NERAD ANA
15. PUCKO JOŽICA
16. SRAKA REGINA
17. VIRAG MARTIN
18. VÖRÖŠ ANDREJ
19. ŽALIG VALERIJA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

ZA: 18, PROTI: 0, 1 svetnica ni bila dosegljiva.

Sklep št. 91/IV:
Občinski svet Občine Beltinci se strinja, da se iz stalne proračunske rezerve nameni 1,00 evro po
prebivalcu kot pomoč ob naravni nesreči – poplavi, ki je bila 18.09.2007. Sredstva se nakažejo na
transakcijski račun Občine Železniki.
Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
Milan KERMAN

