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V Ormožu si želijo dva referenduma

Naročnik: DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Consensus

RADIO SLOVENIJA 1, 09.08.2014, DANES DO 13H, 13:13
V Ormožu se še pred lokalnimi volitvami obeta politično vroč konec poletja. Tamkajšnja opozicija je
namreč vložila predloga za razpis dveh referendumov - o občinskem prostorskem načrtu in o odloku za
odmero komunalnega prispevka. Referenduma mora odobriti občinski svet, kar pa je malo verjetno, zato
se bodo predlagatelji, kot kaže, morali lotiti zbiranja podpisov.
DANIJEL POSLEK: Prvi razlog, da so se trije ormoški opozicijski občinski svetniki odločili za pobudo za
referendum, je po besedah Stanislava Podgorelca občinski prostorski načrt za urejanje Ormoške lagune,
ki da med drugim legalizira nezakonito črpanje evropskih sredstev.
STANISLAV PODGORELEC: Zaradi tega /nerazumljiva beseda/ občinskega podrobnega prostorskega načrta
za izvajanje nedefinirane dejavnosti, zlasti pa neznanih posledic postavitve posebnega varstvenega režima
na življenje in delo prebivalstva ormoškega območja nerazumno, zlasti pa neodgovorno ravnanje vodstva
občine in večine v občinskem svetu, ki ga je potrebno preveriti na referendumu.
POSLEK: S spornim odlokom se laguni določa po Podgorelčevih besedah škodljiv status rezervata, ki naj
bi tudi onemogočal gospodarski in prometni razvoj Ormoža. Drugo pobudo za referendum pa ormoška
opozicija vlaga zaradi meril za odmero komunalnega prispevka. Program, ki to določa, je po besedah
Vilija Trofenika prav tako v nasprotju z zakonom o prostorskem načrtovanju.
VILI TROFENIK: Neinformirani plačujejo relativno ogromne zneske in oprostite izrazu tudi take neumnosti,
da je za silos kot objekt treba plačati komunalni prispevek, v katerem je zaračunano tudi parkirišča, odprta
asfaltna igrišča in pa odlagališče komunalnih odpadkov.
POSLEK: O razpisu obeh referendumov mora zdaj odločiti občinski svet, kjer pa ima večino župan Alojz
Sok, zato bodo opozicijski svetniki za morebiten razpis referendumov očitno prisiljeni zbirati podpise
občank in občanov. Sicer pa pobudniki ob tem vnaprej poudarjajo, da njihove aktivnosti niso povezane
z jesenskimi volitvami.

