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Odgovor na članek,
objavljen v Vestniku
dne 18. 9. 2008

V časopisu Vestnik je bil dne 18. 9. 2008 objavljen članek »Na-

dzorni odbor pregledal obnovo Glavnega trga v Ljutomeru. Je
nadzornike zanimala občutna podražitev?«, ki ga je napisala

Majda Horvat.
Iz članka »Nadzorni odbor pregledal obnovo Glavnega trga v

Ljutomeru. Je nadzornike zanimala občutna podražitev?«

izhaja, da je izjavo v zvezi z nadzorom nad investicijo obnove
Glavnega trga v Ljutomeru podal predsednik Nadzornega odbo-

ra.  Župan kot odgovoren za izvrševanje proračuna Občine Lju-

tomer vse do danes še ni prejel predloga Poročila Nadzornega
odbora o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih s priporočili in

predlogi. Zakon o lokalni samoupravi namreč v 32. členu do-

loča, da Nadzorni odbor izdela o svojih ugotovitvah, ocenah in
mnenjih poročilo s priporočili in predlogi. Nadalje pa šesti odsta-

vek 41. člena Statuta Občine Ljutomer določa, da  po opra-

vljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora predlog po-
ročila, v katerem so navedeni nadzorovana oseba, odgovorne

osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter more-

bitna priporočila in predlogi ukrepov.
Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzoro-

vani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od prejema predlo-

ga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni
odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih dneh. Dokončno po-

ročilo pošlje Nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu

svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču. Predlog
poročila vse do danes še ni bil posredovan nadzorovani osebi, v

konkretnem primeru županu in občinski upravi Občine Ljuto-

mer.
Na podlagi navedenega ugotavljamo, da je Nadzorni odbor ra-

vnal v nasprotju z določili zakona in statuta, saj je o svojih ugo-

tovitvah obvestil javnost, preden je predlog poročila posredoval
pristojnemu organu nadzorovane osebe oz. preden  je nadzoro-

vano osebo seznanil s svojimi ugotovitvami. Tudi novinarka v

članku navaja, da vsebina poročila nadzornega odbora uradno
še ni znana, prav tako  pa ni znan še niti predlog poročila. Tak-

šen način dela se nam zdi nesprejemljiv, še posebej pa, ker gre za

najvišji organ nadzora v občini, ki bi torej moral posebej paziti
tudi na svojo zakonitost dela.

Poročilo o izvedbi investicije Celovite prenove Glavnega trga v

Ljutomeru je priloženo v gradivo za 16. sejo Občinskega sveta
Občine Ljutomer.

Franc Jurša,
župan

Evropska konferenca za vidro prvič v Pomurju

Otter, Lutra lutra
ali evrazijska vidra

Strokovnjaki in proučevalci vidre iz 23 držav, ki so se zbrali v Vivatu v Moravskih Toplicah,
bodo ta teden namenili tudi spoznavanju Prekmurja. Foto: B. B. P.

Evropska konferenca o ev-
razijski vidri, ki tokrat prvič
poteka v severovzhodni Slo-
veniji, je namenjena v  prvi
vrsti srečanju skupine za oh-
ranjanje vidre pri Mednaro-
dni zvezi za varstvo narave
(IUCN) v Vivatu v Moravskih
Toplicah – če bi bile primer-
ne prenočitvene zmogljivo-
sti na Goričkem, bi konfe-
renco organizirali tam, kjer
vidra živi, je opozorila orga-
nizatorka in največja sloven-
ska poznavalka vider dr.
Marjana Hönigsfeld Adamič.
V Prekmurju pa je konferen-
ca zato, ker samo tukaj še ži-
vi večja populacija evrazij-
ske vidre. Udeleženci priha-
jajo iz držav, kjer še živi vi-
dra, toda v Moravske Toplice
jih je prišlo le 23 od skupno
nekaj več kot 50 članov.

V ponedeljek je z uvodnim
referatom vse pozdravil starosta
strokovnjakov za vidre iz Šve-
dske prof. dr. Sam Erlinge, ki
prav te dni praznuje 80. roj-
stni dan (prav zaradi konferen-
ce so preložili praznovanje viso-
kega jubileja na švedski univer-
zi, kjer je nadvse cenjen). Prof.
Erlinge je bil utemeljitelj ekolo-

gije vidre – vsi strokovni članki,
ki se pojavljajo danes, ga še ved-
no citirajo.

Edita Gabrič z Ekonomske

fakultete Ljubljana pa je pred-
stavila   raziskovalno nalogo, ki
jo je naredila skupaj s kolegi Ur-
banom Jerajem in Mašo Vukovič
in pod mentorstvom profesorja
dr. Bogomira Kovača o vključe-
vanju vider v trženje znanih bla-
govnim znamk. Pri tem so k so-
delovanju povabili Radensko
kot konkreten primer podjetja,
ki se ukvarja s prodajo vod in
pri tem  poudarja pomen čiste
narave. Ugotoviti so želeli, kako

bi lahko Radenska pomagala pri
promociji vidre in pomena čiste
narave, in nasprotno: kako bi
lahko etiketa z vidro pomagala
pri prodaji izdelkov Radenske.
Takšen način promoviranja in
sopomoči v Sloveniji še ni uve-
ljavljen. Povezava gospodarstva
z nevladnimi organizacijami je v
Sloveniji še vedno zelo slaba;
vsekakor pa bo treba najprej
poudariti pomen vidre, jo pro-
movirati, potem pa bo lažje

dobiti tudi sponzorje in sodela-
vce v gospodarstvu.

Kako se bodo vidre ohranile v
naravnem okolju, je predvsem
odvisno od nas samih, predv-
sem pa se te dragocenosti, da v
goričkih potokih in jezerih še
živijo vidre, drugod v Sloveniji
in Evropi pa ne,  morajo zaveda-
ti vsi v Prekmurju in na Gorič-
kem.

Bernarda Balažic Peček
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