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Izredna seja v Tmovski vasi in protesti zoper odlagališče radioaktivnih odpadkov v Veliki Polani 

Svetniki preklicali svoj sklep 
o vključitvi v projekt 
Neznanci ID v Veliki Polani s tf8nsparenti, na katetih je znak za tadioaktivnost,izrazili svoje 
nesttinjanje s tem, da bi bilo v tej pl'ekmulSki občini odlagališče tadioaktivnih odpadkov 

V petek zvocer so se na 
izredni seji obl!lnskega sveta 
sestali trnovski svetniki. Seje 
se zaradi ponujenega pogojne
ga odstopa ni udeležil župan 
Karl Vurcer, v njegovi odsot
nosti pa jo je vodil podžupan 
Franc PukJlč. Na sejo je pru
lo tudi 65 občanov in ti so tako 
podprli zahtevo civilne pobu
de, naj občinski svet prekliče 
svoj sklep o pristopu občine k 
iskanju lokacije za odlagamče 
nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov (NSRAO) ter s tem 
zaustavi vse nadaljnje dejavno
sti, povezane z njim. 

Podžupan Franc PukJič je 
svetnikom predlagal, da bi dnev
ni red spremenili tako, da bi naj
prej glasovali o zahtevi civilne 
pobude, vendar so svetniki p0-
tem odločili, da bo to zadnja toč
ka dnevnega reda. 

Ker je bila že prej na sejo p0-
vabljena tudi mediatorka Agenci
je za jedrske odpadke Margare
ta Jeraj, so, potem ko so sprejeli 
dostopno izjavo župaoa, prisluh
nili tudi njenim infonnacijam, a 
pri tej točkije sejo zapustil vodja 
civilne pobude Danilo Muriec, 
češ da teh informacij niti ne želi 
poslušati. Murlec je svetnikom 
na sejo prinesel platnene vrečke 
z zemljo z območja ob Pesnic~ 
kjer naj bi bilo odIagahlče. 

Svetniki so ob koncu seje pre
klicali svoj sklep o pristopu obči
ne k iskanju odlagališča, v raz
pravi pred odločanjem pa je le še 
svetnik Fredi Jakob vztrajal, da 
naj bi pred končnim odločanjem 
izvedli anketo med občani. 

Župan Karl Vurcer nam je po 
seji povedal, da je zelo zadovo
ljen s sklepom občinskega sveta, 
saj si bodo zdaj vsi v kraju lahko 
oddahnili, ker jih ne bodo obre
menjevali z morebitnimi raziska
vanti za odlagališče. "Mislim, da 
so s tem sklepom svetniki pokaza
li svojo pripravljenost upoštevati 
voljo ljudi, hkrati pa smo s takim 
sklepom naredili korak, za katere
ga se bodo morda odločili tudi v 
sosednji, lenaclki občini in izre
kli odločen ne jedrskemu odlaga
lišču ter tako za vse čase končo
li zgodbo O morebitnem odlaga
lišču NSRAO v Slovenskih go
ricah. Poglavitni cilj mojega pri
zadevanja je s tem dosežen, moj 

Tudi na polanskem vodovodnem črpališču se je čez noč v znak protesta pojavil transparent z 
značllnimi znaki za radioaktivnost. 
odstop pa pri tem niti ni tako p0-
memben. Upam samo, da stroš
ki nadomestnih županskih voli
tev ne bodo prehudo obremeni
li občinskega proračuna, in sam 
sem si resnično zelo oddahnil, 
ker je zdaj vse za menoj. Zado
voljen sem tudi, da je drugi veli
ki cilj, gradnja šole s telovadnico 
in otroškim vncem, tako rekoč 
že dosežen, in S tem je moje žu
pansko poslanstvo v bislVu izpol
njeno," nam je včeraj dejal Karl 
Vurcer. 

Pomisleki mnenjskih 
voditeljev 
v noči s petka na soboto so 

neznanci v občini Velika Polana 
s transparenti, na katerih je znak 
za radioaktivnost - enega od teh 
so izobesili na polanskem vodo
vodnem črpališču - izrazili svo
je nestrinjanje s tem, da bi bilo v 
tej prekmurski občini odlagališče 
za nizko in srednje radioaktivne 
odpadke (NSRAO). V postopku 
iskanja odlagališča NSRAO je v 
Sabolovi hiši v Mali Polani v s0-

boto potekalo anketiranje mnenj-

skib voditeljev, ki jih je izbrala 
občina. 

. Mediatorka Margareta Jeraj 
Kunc in njena sodelavka mag. 
Nadja železnik, atomska fizičar
ka, zaposlena na Agenciji za radi
oaktivne podatke, sta nam pove
dali, da sta do našega obiska od 
predlaganih 77 dnmačinov ter 
članov občinskega sveta intervju
vali 17 občanov, skupaj pa bo v 
tej fazi, ki predstavlja prvi korak 
v postopku za izbor najprimernej
še lokacije za te odpadke, anketi
ranih okrog 200 ljudi iz velikopo
lanske občine. Poleg Velike Po
lane ostajajo "v igri" za lokacijo 
odlagališča NSRAO še tri posav
ske občine Brežice, Krško in Sev
nica ter Lenart, Smartno pri Liti
ji in Zavrč. "Anketiranju bo sle
dila ocena geoloških strokovnja
kov, ki bodo na tej osnovi izbra
li tri najbolj sprejemljive lokaci
je. Sele potem se bodo začele pra
ve komunikacijske dejavnosti v 
teh občinah, potekale bodo hkrati 
s terenskimi raziskavami do kon
ca 2008. Zadnje lahko h končni 
odločitvi za izbor odlaga1išča pri-

spevajo kvečjemu 50 odstotkov, 
prav toliko bo imela vpliva druž
bena sprejemljivos," je poudari
la Margareta Jeraj Kunc. 

predvsem mlajši anketiranci 
so izražali številne pontisleke o 
negativnih vplivih oziroma neu
godnih posledicah, ki bi jih uteg
nilo imeti odlagališče radioak
tivnih odpadkov na okolje, zla
sti na življenja in zdravje ljudi. 
"Za končoo odločitev bo potreb
no oboje, dobra geološka ocena 
in družbena sprejemljivos, enO 

brez drugega ne bo mogoče, za
to se je agencija odločila za kom
biniran postopek, ki vključuje 
ljudi in stroko," je dodala media
torka. ''Ko bo občina izbrana, je 
pred podpisom pogodbe o ure
dirvi odlagališča NSRAO pred
viden referendum. Do podpisa 
ima lokalna skupnost možnost, 
da odstopi. Sosednje občine na 
to nimajo nobenega vpliva, saj 
je vsaka občina gospodar zase." 
Danes bo anketiranje potekalo v 
občini Zavrč. 

Darja Lukman Žunec 
Branko Žunec 


