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"Odlagališče kraju ne bi 
prineslo nič dobrega"  

 

Če svetniki nocoj ne bodo preklicali svojega "da" 
za odlagališče, bo odstopil  

 
Darja Lukam Žunec  

 
Trnovski župan Karl Vurcer je za nocoj sklical izredno sejo 

občinskega sveta Trnovska vas. Zanjo je predlagal tri 
točke dnevnega reda, včeraj pa se je odločil še, da bo na 
dnevni red dal tudi svojo pisno pogojno odstopno izjavo. 
"Pogojna je moja odstopna izjava zato, ker bom odstopil samo, 
če se občinski svet nocoj ne bo odločil za sklep, s katerim bi 
preklicali svoj prejšnji sklep o pristopu občine k projektu iskanja 
lokacije za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. 
 
Če pa bo svet ta sklep preklical in se bodo s tem končale vse 
nadaljnje aktivnosti v zvezi s temi postopki, sem seveda 
pripravljen svoj županski mandat izpeljati do konca. Nikakor pa 
ne nameravam sodelovati v vodenju občine, ki si bo kakorkoli 
prizadevala za tako odlagališče. Čemu takemu, kot sem za 
javnost že večkrat poudaril, najodločneje nasprotujem. 
Prepričan sem, da to odlagališče ne bo prineslo kraju nič 
dobrega in tudi širšemu območju Slovenskih goric ne, kvečjemu 
bo prispevalo k njegovemu izpraznjenju," nam je včeraj 
pojasnjeval župan Karl Vurcer. 
 
Sicer pa bodo na nocojšnji izredni seji predvidoma prisluhnili 
predstavitvi Agencije za radioaktivne odpadke in programa 
izvedbe delavnic o odlagališču za občinski svet, ob tem pa 
obravnavali še odstop odgovornega urednika časopisa Trnovski 
zvon in imenovanje vršilca dolžnosti ter vlogo veterinarske 
ambulante za znižanje najemnine. 
 
Kot vse kaže, je torej nocoj pričakovati vročo sejo trnovskega 
sveta, po kateri bo jasno, ali so svetniki pripravljeni podpreti 
župana pri odločnem nasprotovanju iskanju lokacije za 
odlagališče v njihovem kraju, kakor tudi, ali občina še ima 
župana. 
 
Na seji bodo tudi predstavniki pred dnevi ustanovljene Civilne 
pobude zoper odlagališče, ki od svetnikov zahtevajo preklic 
sklepa o pristopu občine k iskanju lokacije, in mediatorki 
Agencije za radioaktivne odpadke Margareta Jeraj Kunc in 
Nadja Železnik. 

 

 
 

 
Karl Vurcer: "Nikakor pa ne nameravam sodelovati v vodenju 
občine, ki si bo kakorkoli prizadevala za tako odlagališče." 
Slavica Pičerko Peklar 
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