OBČINSKI SVET
OBČINE KRIŽEVCI

ZADEVA:
Izjava o seznanitvi z višino finančnega jamstva za deponijo nenevarnih komunalnih odpadkov
Ljutomer

PREDLAGATELJ:

-

Župan Občine Križevci, Ljutomer, Veržej, Razkrižje

POROČEVALCI:

-

predstavnik KSP Ljutomer d.o.o.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/2015) je Občinski svet Občine
Križevci na … redni seji, dne 30.11.2016 sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Križevci potrjuje izjavo Občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej, solastnic
odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Ljutomer, s katero so seznanjene z višino finančnega
jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občin, določenih z zakonom za celotno obdobje
zapiranja odlagališča in v času po zaprtju odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Ljutomer, v
skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16) in pooblašča
Župana Občine Križevci za podpis izjave.

Številka:032-02-1……./2016-…..
V Križevcih pri Ljutomeru, dne 30.11.2016
Občinski svet Občine Križevci
mag. BRANKO BELEC

Vročiti:
-

Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje
Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej
arhiv,tu

OBČINSKI SVET
OBČINE LJUTOMER

predlog izjave

OBČINSKI SVET
OBČINE KRIŽEVCI
OBČINSKI SVET
OBČINA VERŽEJ
OBČINSKI SVET
OBČINA RAZKRIŽJE
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 -Uradno prečiščeno
besedilo UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 76a. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št.
10/14, 54/15, 36/16), 18. člena Statuta Občine Ljutomer, (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009,
7/2011, 2/2013), 5. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/2015), 5. in 14. člena Statuta
Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01,38/04, 28/12) ter 4., 16. 74. in 76. člena Statuta Občine
Veržej (Uradni list RS, št. 22/08, 105/12), so Občinski svet Občine Ljutomer na __. redni seji dne
______, Občinski svet Občine Križevci na __. redni seji dne ______, Občinski svet Občine Razkrižje
na __. redni seji dne ______ in Občinski svet Občine Veržej na __. redni seji dne ______, sprejeli
naslednjo
IZJAVO
Občine Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej, solastnice odlagališča nenevarnih komunalnih
odpadkov Ljutomer, so seznanjene z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih
nalog občin, določenih z zakonom za celotno obdobje zapiranja odlagališča in v času po zaprtju
odlagališča nenevarnih komunalnih odpadkov Ljutomer, v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov
(Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).

Številka: 354/2016-10Županja
Občine Ljutomer
mag. Olga Karba

dne, ……………………………

Številka: …………………
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec

dne, ……………………………

Številka: ……………….
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič
Številka: ……………………
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar

dne, ………………………………

dne, ……………………………..

Obrazložitev:
Deponija komunalnih odpadkov v Ljutomeru je od novembra 2007 v zapiranju. Občine Ljutomer,
Križevci, Razkrižje in Veržej do danes niso pridobile okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto
odlagališče, saj v skladu z veljavno zakonodajo, upravljalec deponije k vlogi ni priložil finančnega
jamstva, kot je to bilo določeno v 42. členu Uredbe o odlagališčih (Uradni list, št 10/14). Finančnega
jamstva pa ni bilo moč pridobiti, saj takega jamstva ni vedela izdati nobena ustrezna institucija oz. po
razgovorih z njimi bi bil s strošek za izdajo finančnega jamstva zelo velik. Vloga je bila s strani
pristojnega ministrstva zavrnjena.
Ker je na območju R Slovenije kar nekaj odlagališč, ki niso pridobile okoljevarstvenega dovoljenja
zaradi nepridobitne finančnega jamstva je bila v letu 2016 sprejeta Sprememba Uredbe o odlagališčih
odpadkov (Uradni list RS, št. 36/16, v nadaljevanju Uredba), ki v 76a. členu ob upoštevanju 42. člena
Uredbe določa, da upravljalec odlagališča vložil vlogo za okoljevarstveno dovoljenje za odlagališče za
nenevarne odpadke, ki je javna infrastruktura v lasti občine ali več občin, kot finančno jamstvo iz 42.
člena te uredbe pa predloži izjavo pristojnega organa občine lastnice oziroma občin solastnic
odlagališča, da so seznanjene z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog
občine, določenih z zakonom.
Na podlagi podatkov s strani upravljalca deponije, je Ministrstvo za okolje in prostor, ob upoštevanje
sedanjih stroškov, ki nastajajo na deponije Ljutomer, pripravilo informativni izračun za obdobje 30 let.
Stroški se vsako leto znižajo in so razvidni iz spodnje tabele.
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1.220.649,38 €
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456.257,65 €
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277.395,65 €
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867.001,49 €
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245.169,14 €
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764.435,79 €
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183.948,64 €
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715.739,33 €
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154.882,18 €
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668.689,61 €
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126.798,64 €
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623.230,94 €
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99.664,79 €
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579.309,52 €

28

73.448,51 €

14

536.873,37 €
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48.118,76 €

15

495.872,26 €

30

23.645,58 €

Pri izračunu finančnega jamstva se je upoštevala površina prekrivnega sloja 16.836 m2, ter Priloga 7 iz
Uredbe, ki zajema obratovalne stroške odvajanja in obdelave izcedne vode s prekritega odlagališča,
odplinjanje, obratovalni monitoring ter druge stroške med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju
odlagališča (stroške vzdrževanja rekultivacije plasti, zagotavljanje meteoroloških podatkov, nadzor nad
stabilnostjo telesa odlagališča, stroški izdelave dokumentacije o izvajanju ukrepov varstva okolja po
zaprtju odlagališča glede vzorčenja podzemne vode in drugi nepredvideni stroški).
Prav tako je pristojno ministrstvo pripravilo tudi vzorec izjave kot finančno jamstvo, s katero potrdijo
pristojni občinski organi, da so seznanjeni s višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja
izvirnih nalog občine.
Občinskemu svetu Občine Križevci se predlaga, da predlagano izjavo sprejme.

