
POMURJE, PODRAVJE regija@vecer.com ______ VEC_ER 

Tmovski župan Karl Vurcer bo razpisal referendum o odlagališču NSRAO 

"Občinski svetniki so me 
presenetili II 
ob Zavrču se je na šifŠem ptujskem območju nI razpis za izbor lokacije ZI skladiščenje nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov (NSRAD) odločil prijaviti tudi občinski svet v Tmorski vIsi 

Medtem ko je zamki žu
pan Miran Vuk svoje svetnike 
naravnost navduševal za to, da 
bi se odločili za prijavo občine 
na razpis za iskanje lokacile 
NSRAO, pa je trnovski župan 
Karl Vurcer doživel veliko pre
senečenj e, ko so svetniki kljub 
njegovemu odločnemu naspro.
tovanju sprejeli sklep, da naj 
se občina prijavi na ta razpis. 

"Ker nisem hotel poslušati 
očitkov, zakaj tega nisem uvr
stil na dnevni red. sem kljub svo
jemu izrazitemu nasprotovanju 
tovrstnemu odlagališču informa
cijo o iskanju primerne lokaci
je uvrstil na dnevni red. od sed
mih svetnikov je bila večina za 
prijavo, medtem ko se je podžu
pan Franc Puk.!ič odločil pro
ti 1akemu sklepu. Resda je to le 
prijava, Ici še ničesar ne pomeni, 
in upam, da občina ne bo prišla 

v ožji izbor. Vsi nekako želijo 
prikrivati dejstvo, da očitno gre 
predvsem za materialno naravna
no motivacijo, in raje trdijo, da 
želijo prispevati k rešitvi proble
rna, ki je nastal z delovanjem jedr
ske elektrarne. 

Vendar pa odločitev občin
skega sveta ni bila nekorektna 
do občanov, saj se sklep glasi, 
da svet sprejme odločitev za pri
javo, hkrati pa svojo odločitev ta
koj da v presojo občanom, njiho
va odločitev pa bo odločilna ozi
roma obvezujoča tudi za občino 
oziroma občinski svet 

Resda sem pričakoval, da ho
do svetniki ponudbo agencije 
zavrnili, a kar je, pač je. Po svoji 
moči se bom potrudil in jim poja
snil, zakaj sam osebno temu nas
protujem. Menim namreč, da ta
ko odlagališče v kmetijsko inten
zivno območje Pesniške doline, 

Karl Vureer: Odločno proti 
odlagališču v Trnovski vasi. 

kjer je narava enkrat že bila de
gradirana zaradi melioracij, ni
kakor ne sodi, poleg tega pa bi 

s tem vplivali na daleč širše oko
lje, tudi zunaj meja naše občine. 
Povedal sem tudi, da bom proti 
vsem oodaljnjim aktivnostim, če 
bi se zgodilo, da pridemo v ožji 
izbor. 

Vendar jaz ne glasujem oo se
ji, prav tako pa ne nameravam 
uporabiti veta na odločitev sve
ta. Raje bom nemudoma sklical 
zbor občanov, saj sem v dneh, Iro 
je informacija o odločitvi občin
skega sveta prišla v javnost, sli· 
šal že kar nekaj pilorib pripomt 
občanov, ki nasprotujejo odločit· 
vi občinskega sveta. 

V primeru, da pridemo v Ožji 
izbor za iskanje lokacije, pa bon 
1akoj predlagal razpis referendu· 
ma in naj občanke in občani po 
vedo, kaj menijo o zadevi," po 
jasnjuje trnovski župan Karl Vur· 
cer. 
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