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Trnovska vas. Pogovor s predsednikom civilne iniciative 

"Ne zaupam stroki v službi politike!" 
Takoj po sklepu svetnikov Trnovske vasi, da bodo sodelovali z Agencijo za radioaktivne odpadke pri 
prostorskem umeščanju odlagališča nizko ln srednje radioaktImih odpadkov, se je v Trnovski vasi 
ustanovila civilna Iniciativa. Vodil jo je Danilo Muriec. 

Na petkovi izredni seji so 
svetniki zaustavili vse po
stopke in aktivnosti z agen
cijo. Na vprašanje, ali so v 
civilni iniciativi zadovoljni, 
je Danilo Muršec odgovoril: 

"Predvsem sem zelo za
dovoljen, da smo skupaj s 
svetniki uspeli najti reŠitev, 
ki je v dobro našega kraja in 
celotnih Slovenskih goric. 
čeprav pravijo, da ena lastov· 
ka še ne prinese pomladi in 
da za vsakim prvim škorcem 
še pada sneg, so Slovenke 
gorice v zadnjih letih veliko 
pridobile. V vseh občinah so 
skoraj v celoti uredili ali urc
jajo osnovno komunalO, tudi 
cestne:: povezave s središčem 
države in svetom bodo v ne
kaj letih na evropskem ni
voju. To so že pogoji, ki so 
potrebni, da lahko ljudje na 
območju, kot so Slovenske 
gorice, iščejo svoje priložno
sti na drugill področjill in ni 

nobene potrebe, da živijo kot 
državni podpiranci od rente. 
Vesel sem, da srno občani 
Trnovske vasi tako enotni jn 
da so naši občinski svetniki 
premogli toliko modrosti, da 
so prisluhnili mnenju dru
gih, LO mnenje upoštevali in 
tudi sprejeli. Razumem tudi 
njihovo prvotno odločitev, 
saj je v igri veliko denarja za 
sorazmerno malo dela. Sam 
ta denar vidim kot podkup-
nino." . 

Zakaj ne zaupate stroki, 
ki trdi, da so jedrska odla· 
gališča neškodljiva? 

"Stroki zaupam, nikakor 
ne zaupam stroki v službi 
politike. Politika je najela vr· 
hunske strokovnjake, ki pre· 
morejo veliko znanja na vseh 
podrOČjih, da ljudi prepriča· 
jo o neškodljivosti odlagališč. 
Verjamem, da strokovnjaki 
delajo odgovorno in pošte· 
no, v okviru spoznanj, ki so o 

Pogled na Trnovsko vas ln zeleno Pesniško dolino 

jedrski energiji v tcm trenut
ku na voljo. Vem pa, da ne 
morejo prevzeti odgovorno
sti in odgovoriti na vprašanja 
in pomisleke, ki nosijo pred· 
znak pol itičnih odločitev na 
nivoju države ali morda celo 
Širšega evropskega prosto
ra. Kdo laIlko zagotovi, da 
eventuaina odl agališča nizko 
in srednje radioaktivnih od· 
padkov ne bodo čez nekaj let 
prekvalificirana v odlagališča 
visoko radioaktivnih odpad· 
kov in da država takrat, ko bo 
sprejeta dokončna odlOČitev 
O lokaciji odlagališča, ne bo 
spremenila pogojev? Slove· 
nija je mlada demokracija 
in sistem političnih vrednot 
bo nastajal še veliko let. Ne· 
kateri na te pomisleke odgo
varjajo s primeri iz Evrope, 
vendar primerjava ne vzdrli . 
V evropskih državah, kjer 
odlagališča imajo, so stan
dardi političnega odločanja 

natančno izdelani in znani. 
V teh državah politiki ne la
žejo, saj so za najmanjšo na
pako takoj kaznovani, pri nas 
je v tem trenutku tovrstna 
odgovornost še v povojih." 

Svetniki v Tr novski vasi 
so prekinlli sodelovanje z 
agencijo, vendar se je za 
sodelovanje odločil tudi 
lenariki župan. Kaj svetu· 
jete svetnikom sosednje 
občine? 

"Dobljena bitka še ni do
bljena vojna. Trdno sem pre
pričan, da bodo ljudje v posa· 
meznih lokalnih skupnostih 
premogli toliko modrosti in 
imeli hrbtenico, kot rečemo, 

da bodo v najkrajšem času 
sledili odločitvi svetnikov 
občine Trnovska \'aS in tako 
omogočili ljudem v svojih 
sredinah, da spet normalno 
zaživijo. Ne smejo namreč 
pozabiti, da nimajo pravice 
od ločati namesto volivcev, 
ampak lahko odločajO le z 
njihovim popolnim soglas
jem. Zavedati se morajo, da 
vsak dan izgubljajo, saj na 
drugi strani sloji institucija, 
močno podprta z denarjem 
države, ki ji teče voda v grlo. 
Problem odlagališča v Slo
venskill goricah v teh dneh 
rudi internacionaJiziramo, 
saj so zaskrbljeni tudi sosed· 
je, vendar sem prepei an, da 
bomo odlOČitev sprejeli sami 
brez drugih." 

Zakaj ne želite, da obja . 
vimo vašo fotografijo? 

~ Posameznik ni pomem· 
ben, pomemben je ta pros
tor. Iz teh ~'"Vojih aktivnosti 
ne kujem nobenega kapita· 
la, zato bo bolje, da objavite 
kakšno fotografijo Sloven· 
skih goric." 

Zmago šalamun 


