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Ptuj: Kako Z odlagališčem radioaktivnih odpadkov 

V sredo o povabilu 
agencije tudi trnovski svet 
Obljubljeno nadtHllfstilo ZlIIbo pI(JsIfJI'I je ZI 
prenekaterega svetnik' lahko precejšn, skuinj,v, 

Potem ko so se v občin
skem svetu v Zavrču na pri
govarjanje župana Mirana 
Vuka .koraj soglasno (zelo 
proti je bil le podžupan Peter 
Vesenjak) odločili za sodel<>
vanje v postopku prostorske
ga umeščanja odlagališča niz.
ko in srednje radioaktivnih 
odpadkov (NSRAO), Id ga 
izvaja Agencija za radioaktiv· 
ne odpadke (ARAO), in so se 
v hajdinskem občinskem sve
tu pred kratkim odločili, da v 
tem projektu ne bodo sodelo
vali, se bodo zdaj o tem odlo
čali §e v občinskem svetu v Tr
novski vasi. 

Čeprav je podjetnik Albin 
Brenel omenjeni agenciji p0.
nudil svoje zemljišče in objek
te v Draženeih na območju haj
dinske občine, pa je hajdinski 
župan Radoslav Simonič pred 
dnevi pojasnil, da spoštuje vo
ljo občinskega sveta in da je raz
prava o tej lokaciji zanj konča
na. Vendar je tudi ta župan pre
pričan, da bo lokalna skupnost, 
ki se bo odločila za sodelovanje 
v projektu, zelo veliko pridobi
la. Še največ z nadomesrilom 
:za omejeno rabo prostora pa ti
sta, ki bo dejansko potem odla
gališče tudi sprejela. Prihodnjo 
sredo bodo povabilo Agencije 
za radioaktivne odpadke k sode
lovanju obravnavali tudi občin
ski svetniki v T movski vasi. 

Kot je zapisano v gradivu, 
bo v primeru sprejetja odlaga
lišča lokalna skupnost upra)fiče
na do nadomestila zaradi omc
jene rabe prostora na območju 
jedrskega objekta: "Lemo na
domestilo za odlagališče jedr
skih odpadkov znaša okoli 
pol milijarde tolarjev oziroma 
2,33\.180 evrov. Deset odstot
kov te vrednosti pa znaša tudi 
letno nadomestilo za čas od za
četka opravljanja operativnih 
terenskih raziskav na potencial
ni lokaciji in kasnejšo gradnje 
odlagališča do pričetka obrat<>
vanja odlagališča . za novijedr
ski objekt se začne s plačeva
njem nadomestila za omejeno 
rabo prostora v plVem letu po 
sprejemu programa lokacijske
ga načrta za umestitev objek
ta v prostor, in sicer lokalnim 
skupnostim, kjer skladno s pro
gramom priprave lokacijskega 
načrta izvajajo podrobne inva
zivne terenske raziskave." 

Ponudba je za tiste, ki jim 
denar pomeni vse, vsekakor 
vabljiva, izkušnje pa kažejo, 
da je obljubljeno nadomestilo 
za omejeno rabo prostora za 
prenekaterega občinskega svet
nika ali svetnico lahko precejš
na skušnjava pri odločanju. Ali 
bo tako tudi v trnovskem občin
skem svetu, bomo torej videli 
oziroma slišali v sredo zvečer. 

Darja Lukman Žunec 


