
  

OBČINA BELTINCI 

Občinski svet 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

2. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Beltinci,  

ki je bila izvedena 04.07.2007 
 
Korespondenčna seja je bila izvedena tako, da je bilo dne 02.07.2007 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 Vohar Štefanu iz Dokležovja, Glavna ul. 27 ob nesreči – požaru na njegovem 
delovnem stroju (žitnem kombanju). 
 
Glasovanje je potekalo tako, da je tajnica Lilijana ŽIŽEK, v sredo, dne 04. julija 2007 po telefonu poklicala 
člane Občinskega sveta Občine Beltinci in pridobila njihovo stališče oz. odločitev. 
 
AD 1  
 
Vohar Štefan iz Dokležovja, Glavna ul. št. 27 je dne 26.06.2007 poslal na Občino Beltinci dopis-prošnjo za 
pomoč pri razrešitvi situacije, v kateri se je znašel zaradi požara na njegovem delovnem stroju-žitnem 
kombanju. 
 
Iz dopisa imenovanega prosilca je razvidno, da je dne 22.06.2007 med delom na polju prišlo do požara na 
njegovem delovnem stroju-žitnem kombanju. Požar je imenovani reševal sam z dvema gasilnima aparatoma, 
na pomoč pa so priskočili tudi občinski gasilci, vendar stroja ni bilo mogoče rešiti.  Žitni kombanj je popolnoma 
uničen in neuporaben. Imenovani navaja, da je  v letih 2001  in 2002 investiral v izgradnjo govejega hleva in 
molzišča zelo velika sredstva in  je sedaj zelo zadolžen. Škoda, ki mu je nastala ob požaru na delovnem 
stroju-kombanju je ocenjena na 35.000,00 Eur, vendar je za prosilca  še veliko višja, saj je z delom na s sedaj 
uničenem žitnem kombanju poravnaval obveznosti iz naslova kredita, hkrati pa je opravil tudi zase vsa 
potrebna dela. Zaradi povedanega imenovani Občino Beltinci prosi  za pomoč iz stiske, ki je enostavno ne 
zmore rešiti sam. 
 
Občinskemu svetu Občine Beltinci se predlaga, da v zvezi z vlogo imenovanega prosilca sprejme sklep o tem, 
da se iz Proračuna Občine Beltinci za leto 2007 –postavka rezerve dodeli prosilcu finančna pomoč v višini 
4.000,00 Eur. 
 
Člani Občinskega sveta so se do predloga sklepa opredelili z glasovanje in sicer: 
1. ADŽIČ IGOR  ZA     11. HORVAT SREČKO NEDOSEGLJIV  
2. ČINČ ROMAN  ZA     12. MAUČEC MARJAN ZA 
3. DUGAR PETER  ZA     13. MESARIČ IVAN  ZA 
4. MARTIN DUH   ZA     14. NERAD ANA  ZA 
5. ERJAVEC JOŽEF            ZA                 15. PUCKO JOŽICA  ZA 
6. FERENČAK ŠTEFAN O TEM NE BO GLASOVAL  16. SRAKA REGINA  ZA 
7. GLAVAČ STANKO  ZA     17. VIRAG MARTIN  ZA 
8. GRUŠKOVNJAK PETER ZA     18. VÖRÖŠ ANDREJ  ZA 
9.  HORVAT DANIELA PROTI     19. ŽALIG VALERIJA  ZA 
10. HORVAT SIMON       ZA 

 
Glasovanje:  ZA: 16,  PROTI: 1, 1 član občinskega sveta ni bil dosegljiv,  

1 član občinskega sveta pa o tem sklepu ni glasoval. 
 
Sklep št. 70/IV:  
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s tem, da iz Proračuna Občine Beltinci za leto 2007 –postavka rezerve 
dodeli Vohar Štefanu iz Dokležovja, Glavna ul. št. 27  finančna pomoč v višini 4.000,00 Eur, ob nesreči-požaru 
na njegovem žitnem kombanju. 
 
 
Zapisala:          Župan: 
Lilijana ŽIŽEK          Milan KERMAN 


