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POVZETEK
V Republiki Sloveniji trenutno poteka postopek izbora lokacije za odlagališĉe nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov. Po tako imenovanem primeru dobre prakse je bil
izbran kombinirani postopek. V Republiki Sloveniji je bila ustanovljena Agencija za
radioaktivne odpadke, ki vodi postopek izbora lokacije, v katerem sodeluje tudi širša
javnost. V prvem delu postopka je Agencija za radioaktivne odpadke zbirala prijave
obĉin, ki so ponujale svoje lokacije. V kabinetnih raziskavah so bile izbrane tri lokalne
skupnosti, ki so ponujale lokacije, in sicer obĉine Krško, Breţice in Sevnica. Obĉina
Sevnica je ţe na zaĉetku iz postopka izstopila, terenske raziskave pa se nadaljujejo v
ostalih dveh obĉinah. Ena od prijavljenih obĉin je tudi obĉina Breţice. Ustanovljeno je
bilo Lokalno partnerstvo, to je partnerstvo treh akterjev: drţave (ARAO), lokalne
skupnosti (obĉina Breţice) ter civilno druţbenih akterjev (obĉani). Delovanje
Lokalnega partnerstva Breţice je bilo zastavljeno preko Vodstvenega odbora
lokalnega partnerstva, ki je sestavljen iz 10 ĉlanov. Tri ĉlane je imenoval obĉinski
svet, dva ĉlana ţupan, trije ĉlani so predstavniki oţjega dela lokalne skupnosti, kjer
se nahaja ponujena lokacija in dva predstavnika ARAO. Konĉni namen delovanja
lokalnega partnerstva je sodelovanje lokalne skupnosti pri izboru najprimernejše
lokacije za odlagališĉe nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.
Ključne besede: odlagališĉe
sprejemljivost, lokalno partnerstvo.
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ii
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SUMMARY
In Republic of Slovenia currently the site selection for Low and Intermediate Level
Radioactive Waste (LILW) repository is underway. Based on foreign examples the
mixed mode approach to the siting was selected. Agency for Radwaste Management
(ARAO was established in RS to lead the siting in which also broader public is
participating. In the first part of the process the applications with sites from local
municipalities were collected. With the cabinet investigations three local communities
were selected to continue in the process, namely municipality Krško, Breţice and
Sevnica. The last, municipality Sevnica decided at the early stage to withdrew from
siting due to public opposition. Therefore field investigations were performed in the
rest of the two communities. In the communities local partnership was established,
also in Breţice in which three partners: state (ARAO), municipality (the community
Breţice) and citizens (local population) cooperated to discus options for repository
siting. Functioning of Local partnership Breţice was based on the management true
the Steering committee composed from 10 members. Three were nominated by
municipality council, 2 from mayor, 3 from the area with potential location and 2 from
ARAO. The final objective of local partnership is participation of local community
within the site selection process for repository.
Keywords: LILW repository, mixed mode approach to the siting, public acceptance,
local partnership
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1 UVOD
Republika Slovenija sodi od izgradnje jedrske elektrarne v Krškem leta 1981 med
tako imenovane jedrske drţave. Med temi drţavami pa ostaja ena redkih drţav, ki
nima primerne lokacije za odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov kot tudi
visoko radioaktivnih odpadkov.
V ta namen je Vlada Republike Slovenije v letu 1991 ustanovila Agencijo za
radioaktivne odpadke (v nadaljevanju ARAO), na katero je prenesla odgovornost za
trajno rešitev odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (v nadaljevanju
NSRAO).
Osnovni cilj delovanja ARAO je zagotoviti uĉinkovito, varno in odgovorno ravnanje z
vsemi vrstami radioaktivnih odpadkov pri nas od njihovega nastanka do konĉne
odloţitve. V Sloveniji najveĉ odpadkov nastane pri proizvodnji jedrske energije,
manjši del odpadkov pa nastane tudi zaradi uporabe radioaktivnih virov v medicini,
industriji in znanstveno-raziskovalnem delu (tako imenovani mali proizvajalci ali mali
povzroĉitelji). Ravnanje z odpadki poleg samega odlaganja kot konĉne in trajne
rešitve obsega tudi razliĉne dejavnosti in rokovanje z odpadki pred odlaganjem kot
so obdelava in priprava odpadkov za skladišĉenje in/ali odlaganje, skladišĉenje in
prevoz (spletne strani ARAO).
V Sloveniji tako trenutno poteka postopek za izbor najprimernejše lokacije za
odlagališĉe NSRAO. ARAO je na osnovi programa priprave drţavnega lokacijskega
naĉrta (DLN) za odlagališĉe NSRAO konec leta 2004 povabila vse slovenske obĉine
k sodelovanju pri prostorskem umešĉanju odlagališĉa NSRAO. Razpis je potekal na
ta naĉin, da so lokalne skupnosti (obĉine) lahko ponudile lokacijo na obmoĉju obĉine.
Tako je ARAO na podlagi kabinetnih raziskav opravil oţji izbor najprimernejših
lokacij. V oţji izbor so tako prišle prijavljene posavske obĉine: Breţice, Krško in
Sevnica. Z omenjenimi obĉinami je ARAO sklenila Lokalno partnerstvo. Zaradi
pritiska obĉanov je takoj na zaĉetku izstopila obĉina Sevnica. Ena od prijavljenih
obĉin, ki so ponujale potencialno lokacijo, je bila tudi obĉina Breţice.
Lokalno partnerstvo Breţice sestavljajo trije akterji: obĉina Breţice, civilno druţbeni
akterji, to so zainteresirani prebivalci obĉine in ARAO. Prebivalci obĉine Breţice
imajo tako v Lokalnem partnerstvu priznan status enakovrednega partnerja.
Lokalno partnerstvo Breţice se izvaja preko Vodstvenega odbora, ki je sestavljen iz
desetih predstavnikov, ki so jih imenovali obĉinski svet, ţupan ter predstavniki
oţjega dela lokalne skupnosti, v kateri je ponujena potencialna lokacija in dva
predstavnika ARAO. Zainteresirana javnost pa deluje v pododborih lokalnega
partnerstva. Konĉni namen lokalnega partnerstva je za obĉino in njene obĉane
sprejemljiva prostorska umestitev odlagališĉa in izdelava temu prilagojenega
predloga prostorskega predloga DLN odlagališĉa NSRAO.
V sodobnem svetu se na podroĉju okoljske politike vedno bolj uveljavljajo naĉela, ki
so bila sprejeta leta 1999 v Aarhurški konvenciji, katere podpisnica je tudi Republika
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Slovenija. To je konvencija o dostopu informacij, sodelovanju javnosti pri odloĉanju in
dostopu do varstva pravic v okoljskih tematikah. Naĉela delovanja so vkljuĉena v
Program delovanja Lokalnega partnerstva Breţice.

1.1 OPREDELITEV OBRAVNAVANE PROBLEMATIKE
Vkljuĉevanje civilne druţbe ter kakovostno informiranje širše javnosti na podroĉju
okoljskih tematik sta v zadnjem ĉasu vedno bolj aktualni temi v sodobnem svetu.
Omenjeni tematiki se namenja precej pozornosti tudi v postopku iskanja lokacije za
izgradnjo NSRAO v Republiki Sloveniji. Pomembno vlogo znotraj omenjenega
postopka ima tudi lokalno partnerstvo, ki je vzpostavljeno v dveh slovenskih obĉinah,
to je v obĉinah Krško in Breţice. Z lokalnim partnerstvom Slovenija še nima veliko
izkušenj, zato so se slovenski strokovnjaki pri pripravljanju modela lokalnega
partnerstva oprli na izkušnje iz tujine. Pravno podlago do informiranja javnosti in
sodelovanja civilne druţbe pa zagotavlja Aarhurška konvencija, katere podpisnica je
tudi Republika Slovenija, ki se je s tam podpisom med drugim zavezala, da bo civilni
druţbi zagotovila moţnost sodelovanja pri odloĉanju na podroĉju okoljskih zadev.

1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je predstaviti postopek iskanja lokacije za izgradnjo
odlagališĉa nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Sloveniji ter predstaviti
delovanje lokalnega partnerstva Breţice. Raziskati ţelim naĉin sodelovanja civilne
druţbe v lokalnem partnerstvu v obĉini Breţice ter v celotnem postopku umešĉanja
NSRAO. Predvsem pa ţelim ugotoviti, ali so bila pri postopku in pri vzpostavljanju
lokalnega partnerstva
spoštovana osnovna naĉela Aarhurške konvencije oz.
Konvencije o dostopu do informacij, sodelovanja javnosti pri odloĉanju in dostopu do
varstva pravic v okoljskih zadevah.
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali lahko civilna druţba aktivno sodeluje in
soodloĉa v lokalnem partnerstvu, ki se trenutno izvaja v obĉini Breţice.
Teza 1: Lokalno partnerstvo v obĉini Breţice omogoĉa civilno druţbenim akterjem
skozi delovanje v pododborih ter sodelovanje na raznih okroglih mizah,
izobraţevanjih in ogledih, sodelovanje pri odloĉanju o izgradnji odlagališĉa NSRAO.
Teza 2: Stališĉa javnosti pri umešĉanju odlagališĉa nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov so upoštevana.

1.3 OPREDELITEV POJMOV
Lokalno partnerstvo Breţice
Ker Slovenija nima izkušenj z lokalnimi partnerstvi je povzela primer dobre prakse iz
tujine. Izbran je bil belgijski model, ki je prilagodljiv okolju, v katerem se izvaja. Tako
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so model partnerstva pri iskanju odlagališĉa NSRAO pri nas prilagodili, upoštevajoĉ
zahteve partnerstev in njihove potrebe.
Ustanovljen je bil pogodbeni odnos med ARAO in obĉino Breţice, ki je urejal
delovanje lokalnega partnerstva Breţice za ĉas od prijave obĉine Breţice na
postopek izbire lokacije do potrditve izbrane lokacije na vladi RS. Ustanovljen je bil
Vodstveni odbor kot koordinacijsko telo, ki koordinira in usmerja delovanje lokalnega
partnerstva ter sprejema odloĉitve v njegovem imenu. V Vodstvenem odboru
predstavlja lokalno skupnost 8 od 10 ĉlanov, 2 ĉlana pa sta predstavnika ARAO.
Javnost in civilno druţbeni akterji
Civilna druţba vkljuĉuje vse druţbene skupine, celoto prostovoljnih drţavljanskih in
druţbenih organizacij., tako formalne strukture, kot so društva, organizacije in klubi,
ki imajo svoje statute, kot tudi neformalna druţbena omreţja. 1 Civilna druţba lahko
obstaja samo avtonomno v odnosu do kapitala in drţave. Kar pomeni, da avtonomija
od drţave izkljuĉuje iz civilne druţbe tiste organizacije, ki si prizadevajo osvojiti
pozicije javne oblasti, avtonomija od kapitala pa izkljuĉuje tiste organizacije, ki so
profitno usmerjene. Akterji civilne druţbe vstopajo v javno sfero, v tej pa tekmujejo z
ostalimi akterji, kot so mediji ter politiĉni in ekonomski akterji. Javnost deluje v javni
sferi, ne pa tudi v politiĉnem sistemu ter politiĉnih procesih, medtem ko civilno
druţbeni akterji delujejo v politiĉnem sistemu ter politiĉnih procesih, kot je na primer
odloĉanje. Civilno druţbeni akterji imajo znotraj javne sfere nalogo ohraniti javno
sfero kot specifiĉni druţbeni prostor, v katerem potekajo komunikacijski procesi med
razliĉnimi akterji.

1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
V prvem delu diplomskega dela bom predstavila predvsem normativni del poteka
izbora lokacije za izgradnjo odlagališĉa NSRAO v Republiki Sloveniji, ki se je pravkar
zakljuĉil. Poskušala bom predstaviti sam postopek izbora lokacije NSRAO ter pomen
in vlogo civilno druţbenih akterjev pri postopku izbire lokacije.
V drugem delu bom predstavila Lokalno partnerstvo Breţice, kot partnerstvo med
predstavniki drţavne inštitucije, to je agencijo ARAO in lokalno skupnostjo, to je
obĉino Breţice. Pomemben del postopka predstavlja informiranje obĉanov, njihovo
sodelovanje v postopku ter druţbena sprejemljivost objekta, kot je odlagališĉe nizko
in srednje radioaktivnih odpadkov. Predstavila bom delovanje Vodstvenega odbora in
pododborov.
V zadnjem delu bom poskušala z izvedbo ankete ugotoviti, kakšna je druţbena
sprejemljivost na obmoĉju krajevne skupnosti, v kateri je bila predvidena lokacija za
NSRAO, po potrditvi lokacije v Krški Vrbini pa je to del, ki meji na izbrano lokacijo, saj
krajani ţivijo v neposredni bliţini.
1

Glej predlog Metodologija vkljuĉevanja nevladnih organizacij v pripravo, izvajanje in
vrednotenje politik in pravnih aktov na drţavni ravni (2005). Strokovna skupina pri Centru za
informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.
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VKLJUČEVANJE CIVILNO DRUŢBENIH
KOMUNIKACIJSKE IN ODLOČEVALSKE
PODROČJU RIZIČNIH TEHNOLOGIJ

AKTERJEV V
PROCESE NA

2.1 AARHURŠKA KONVENCIJA
Dejavna vkljuĉenost civilne druţbe v oblikovanje in udejanjanje programov in politik
je prvi pogoj za premik k trajnostnemu razvoju (UN, 22.3.2010).
Aarhurška konvencija, konvencija o dostopu sodelovanja javnosti pri odloĉanju in pri
dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah je mednarodni dogovor, katerega
namen je krepitev sodelovanja civilne druţbe pri oblikovanju okoljske politike v
Evropi. Konvencijo so podpisale številne evropske drţave, podpisnica pa je tudi
Republika Slovenija. Konvencija narekuje ĉlanicam, da morajo vkljuĉevati javnost v
postopke odloĉanja o okoljskih zadevah. S sprejemom tega dogovora se drţava
zavezuje, da bo javnosti omogoĉila (Mirković v: Marega in Kos, 2002, str. 37):
- vpogled v vladne dokumente, ki prinašajo okoljske informacije,
- sodelovanje pri sprejemanju odloĉitev na okoljskem podroĉju in naredila te
postopke jasne in pregledne,
- vloţitev pravnega sredstva (pritoţbe, toţbe in podobno) proti oblastem ali
zasebnim organizacijam, ko te ne izpolnjujejo svojih zakonskih obveznosti.
Prav pri snovanju tega dokumenta se je prviĉ zgodilo, da so bile okoljske nevladne
organizacije vkljuĉene v pripravo mednarodne konvencije. Evropski ECO forum,
koalicija nevladnih organizacij, je sodelovala pri nastajanju osnutka in bila prisotna pri
vseh pogajanjih, ki jih je pripravila Ekonomska komisija za Evropo (UN ECE) pri
Zdruţenih narodih. Koalicija je znotraj uradne konference v mestu Aarhusu na
Danskem pripravila okroglo mizo o pomembnosti dokumenta ter predstavila primere
dobre in slabe prakse v številnih drţavah. Na konferenci so sodelovali tudi ministri za
okolje. V Sloveniji je konvencija postala del nacionalnega pravnega sistema,
nekatere drţave so morale zakonodajo spremeniti pred podpisom pogodbe, nekatere
pa so to lahko storile po sprejetju le-te. Vendar pa je bilo kljub temu potrebno
uskladiti nacionalno zakonodajo z zahtevami konvencije ter predpisati podrobnejša
pravila za tista doloĉila konvencije, ki jih ne predpisuje dovolj podrobno, da bi jih
lahko neposredno uporabili v praksi. Konvencija je stopila v veljavo 30. oktobra
2001, ko jo je ratificiralo 16 drţav podpisnic, med njimi tudi Slovenija.
Vsaka zdajšnja in prihodnja generacija ima pravico ţiveti v okolju, primernem za
njeno zdravje in blaginjo. Aarhurška konvencija sestoji iz treh glavnih stebrov, vsak
od njih je posveĉen eni poglavitni pravici: pravici do obvešĉenosti, pravici do
sodelovanja pri odloĉanju in pravici do pravnega varstva.
2.1.1 Pravica do obveščenosti
V demokratiĉni druţbi morajo imeti ljudje pravico dostopa do informacij. Pravica
javnosti do obvešĉenosti je temeljna pri obeh, pri demokratiĉnem sodelovanju v
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procesih odloĉanja in pravici posameznika do zdravega okolja. Konvencija zagotavlja
ljudem pravico do okoljskih informacij. Te informacije pa so o:
- stanju okolja in njegovih elementih, kot so voda, zrak, tla, atmosfera, krajina,
naravna obmoĉja in biološka raznovrstnost (vkljuĉno z genetsko
spremenjenimi organizmi),
- naravnih dejavnikih, ki povzroĉajo spremembe v okolju, kot so razliĉne snovi,
hrup, sevanja in druge dejavnosti,
- vladnih ukrepih, ki lahko vplivajo na okolje, denimo okoljske politike, strategije,
programi, naĉrti in pravni predpisi (vkljuĉno s podatki, ki so bili uporabljeni v
ekonomskih raziskavah in drugih strokovnih podlagah),
- specifiĉnih dejavnostih, ki vplivajo na okolje (posegih v okolje),
- zdravstvenih in varnostnih razmerah prebivalcev (npr. informacije o vplivih
onesnaţenja okolja na zdravje neke populacije), kulturnih znamenitostih in
zgradbah, na katere lahko vpliva kakovost okolja.
Informacije lahko zahteva vsak drţavljan, ki izkaţe pravni ali drugi interes, zahteva
pa jih lahko tudi nekdo, ki ni drţavljan drţave, na katero se informacija nanaša.
Lahko pa jo zahteva tudi pravna oseba (društvo, podjetje …). Obrnejo se lahko na
javne ustanove, ki posodabljajo, zbirajo in posredujejo okoljske informacije. Lahko je
to katerikoli urad ali telo, ki razpolaga z okoljskimi informacijami. Javne oblasti so
dolţne zbirati okoljske informacije, jih posredovati javnosti in promovirati okoljsko
ozavešĉenost, kako priti do informacij, kako sodelovati pri sprejemanju odloĉitev in si
zagotoviti pravno varstvo. Odziv naj bi bil hiter, informacije pa jasne in konkretne.
Konvencija predvideva tudi sodno varstvo za varovanje pravic drţavljanov, ki so jim
bile kršene kakršnekoli pravice.
2.1.2 Pravica do sodelovanja
Demokracija pomeni danes veĉ kot volitve. Drţavljanom narekuje, da se posvetujejo
o predlogih za doloĉene dejavnosti, naĉrte, programe ter celo osnutke pravnih
predpisov. Temu pravimo participativna demokracija oziroma sodelovanje javnosti.
Konvencija podaja usmeritve za vkljuĉitev »prizadete javnosti«2 v postopke odloĉanja
o dovoljenjih za specifiĉne dejavnosti, ki vplivajo na okolje. Z zgodnjo obvešĉenostjo
je mogoĉe prepreĉiti škodljive vplive na okolje, omogoĉeno je javnosti, da se pripravi
na sodelovanje ter na razliĉne naĉine varuje interese.
Informacije, ki naj bi bile na voljo v postopkih odloĉanja o posebnih posegih v okolje,
in sicer o:
- predlaganih dejavnostih in njihovih morebitnih posledicah za okolje, vkljuĉeno
z emisijami,
- predvidenih ukrepih za prepreĉitev ali zmanjšanjih negativnih vplivov na
okolje,
- moţnih odloĉitvah,
- osnutkih glavnih alternativ,
- javnih oblasteh, ki so pristojne za odloĉanje,
2

Prizadeta javnost je v tem primeru prebivalstvo, ki je prizadeto, oziroma vsak, ki izkaţe
interes pri odloĉanju pri okoljski zadevi, prav tako nevladne organizacije, ki delujejo na podroĉju
varstva okolja.
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-

priloţnostih za sodelovanje javnosti,
ĉasu in kraju javnih zaslišanj, obravnav,
javnih oblasteh, pri katerih je mogoĉe dobiti potrebne informacije,
javnih oblasteh, na katere je mogoĉe nasloviti komentarje, vprašanja in
predloge.

Javnost se lahko posluţuje tako imenovanega »javnega zaslišanja«, to je sreĉanja
investitorjev v posege oziroma pripravljavcev posega. Na zaslišanju pa lahko poda
svoja mnenja, informacije, analize, komentarje, argumente in predloge. Lahko pa
javnost predloţi tudi pisne dokumente ali predloge. Javnost mora biti seznanjena z
odloĉitvami, ki so jih sprejele javne oblasti.
2.1.3 Pravica do pravnega varstva
Aarhurška konvencija zavezuje drţave, da omogoĉijo javnosti »širok dostop do
pravnega varstva«3. Pravno varstvo se lahko doseţe na sodišĉu ali pri drugem
neodvisnem in nepristranskem telesu, ki je bilo ustanovljeno z zakonom. Vsakdo, ki
ţeli zavarovati svoje okoljske pravice (posameznik ali njegova organizacija) lahko
zahteva varstvo pred sodišĉem.
Konvencija spodbuja široko razlago pravice do vloţitve pravnega sredstva pri
sodišĉu ali drugem telesu. To lahko stori vsak, ki je prosil za informacijo in je ni
prejel, oziroma je prejel neustrezen ali pomanjkljiv odgovor ter vsak, ki mu ni bilo
dopušĉeno sodelovati pri sprejemanju okoljskih odloĉitev. Za vse navedeno pa ni
potrebno izkazati pravnega ali drugega interesa. Za zašĉito pravice do sodelovanja
pri okoljskem odloĉanju uvaja konvencija kriterij »zadostnega interesa« 4. Nevladne
organizacije, ki vzpodbujajo varstvo okolja in izpolnjujejo pogoje, doloĉene z
nacionalno zakonodajo (glede registracije in statusnih vprašanj) izkazujejo »zadostni
interes«.
Varstvo pravic pa ne sme biti »nesprejemljivo drago« 5. Drţave so se zavezale, da
bodo oviro dragih stroškov odstranile.
Postopki morajo biti tudi nepristranski, praviĉni in pravoĉasni.
S pravnim sredstvom se lahko izpodbija procesna ali materialna zakonitost izdane
odloĉb oziroma podane odloĉitve.

3

Širok dostop do pravnega varstva pomeni, da morajo vsi imeti moţnosti za uveljavljanje svojih
okoljskih pravic.
4
»Zadostni interes« doloĉa nacionalna zakonodaja.
5
V številnih drţavah, tudi v Sloveniji, visoki stroški sodnega varstva (sodne takse, stroški
odvetnika in izvedencev …) uspešno prepreĉujejo posameznikom ali skupinam, da sproţijo, oziroma
se udeleţijo sodnih postopkov.

6

3 POSTOPEK ISKANJA ODLAGALIŠČA NSRAO V SLOVENIJI
V svetu velja kot najbolj primeren naĉin rešitve ravnanja z NSRAO odloţitev oz.
izgradnja odlagališĉa, ki ga Slovenija še nima. Za obstojeĉe radioaktivne odpadke
sta sicer v drţavi dve skladišĉi, vendar to nista trajni odlagališĉi; na lokaciji NEK za
njene potrebe ter Centralno skladišĉe v Brinju, kjer se hranijo radioaktivni odpadki iz
medicine, industrije in raziskovalne dejavnosti6.
Postopek iskanja lokacije odlagališĉa NSRAO je v Sloveniji sicer ţe potekal v letih
1990-1993, vendar je bil neuspešen in predĉasno zakljuĉen brez opravljenega izbora
lokacije.
Izbor lokacije je najpomembnejši in najzahtevnejši korak na poti do izgradnje
odlagališĉa, ki se na eni strani sooĉa z moĉnim odklonilnim stališĉem javnosti, na
drugi strani pa s še vedno ţivim spominom na neuspešen poizkus v preteklosti.
ARAO je zato nov postopek zgradila na naslednjih temeljnih naĉelih:
-

-

Postopek mora biti za javnost transparenten, saj ima moţnost za uspeh le
postopek, pri katerem bo javnost vkljuĉena v postopke odloĉanja.
Postopek naj bo ţe v izhodišĉu postavljen fleksibilno, da se bo lahko odzival in
prilagajal spremenjenim situacijam; kakovost naj ima prednost pred
izpolnjevanjem rokov.
Pridobivanje oziroma zagotavljanje druţbene sprejemljivosti kot eden kljuĉnih
in najbolj omejujoĉih kriterijev v postopku izbora lokacije mora imeti v
postopku ustrezno teţo in mora biti pomaknjen v zgodnejšo fazo izbora, ĉe ne
ţe v sam zaĉetek izbora (Mele, 2002, str. 3).

V potekajoĉem postopku iskanja lokacije za izgradnjo trajnega odlagališĉa NSRAO
je ARAO preuĉila razliĉne postopke, ki so jih uporabile druge drţave. V grobem so jih
loĉili v tri skupine, med katerimi ni ostre meje, razlikujejo pa se predvsem glede na to,
kdaj in kako se vkljuĉi javnost v postopek odloĉanja o lokaciji NSRAO. Tako loĉijo:
–
–
–

izbor lokacije s kriteriji,
pridobivanje lokacij z zbiranjem ponudb ter
kombiniran postopek izbora, ki zajema oba predhodna pristopa.

3.1 IZBOR LOKACIJE S KRITERIJI
Izbor lokacij s kriteriji ocenjuje primernost lokacij v veĉ stopnjah po ţe vnaprej znanih
kriterijih. Ocenjuje se tehniĉna, ekonomska in druţbena sprejemljivost lokacije. Boljše
ocenjene lokacije se obdelujejo v naslednji fazi. Gre za tehniĉni izbor, ki je znan pod
kratico D-A-D (odloĉiti-objaviti-obraniti, angl. decide - announce - defence). V
postopku izbora s kriteriji javnost nima moţnosti neposrednega vpliva, zato Mele
ugotavlja, da v novejšem ĉasu ni posebej popularen.
6

Veĉ o tem glej v Strategiji ravnanja z NSRAO (2000). ARAO, Ljubljana.
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3.2 PRIDOBIVANJE LOKACIJ Z ZBIRANJEM PONUDB
Ta postopek je nasprotje prvemu. Temelji na prostovoljnem sodelovanju lokalnih
skupnosti v postopku, v katerem nosilec izvedbe postopka za izbor lokacije povabi
lokalne skupnosti ali ustrezne organizirane posameznike. Vse ponudbe so ocenjene
s predpisanimi kriteriji, kasneje se izvedejo raziskave, ki potrdijo primernost ali
neprimernost lokacije.
Le ĉe je potencialna lokacija ocenjena kot primerna in ustrezna varnostnim kriterijem,
lahko tako lokacijo tudi potrdimo kot primerno (Mele, 2002, str. 3).
Prostovoljnost se spoštuje skozi celoten postopek, tako da lahko lokalna skupnost
izstopi v kateri koli fazi postopka. Zato je zelo primerno ustrezno stimulirati lokalne
skupnosti za sodelovanje s finanĉnimi nadomestili.
Kljub temu, da na prvi pogled postopek daje vtis velike demokratiĉnosti in odprtosti,
je v praksi pokazal veliko šibkih toĉk in slabo zmoţnost odzivati se na konkretne
situacije, zato se v ĉisti obliki praktiĉno ne uporablja.

3.3 KOMBINIRAN POSTOPEK
Ta postopek delno vkljuĉuje oba zgoraj omenjenega postopka. Tu je v izbor lokacije
s kriteriji vkljuĉen tudi proces pogajanj oziroma so vanj vkljuĉene dejavnosti, znaĉilne
za postopek pridobivanja lokacij z zbiranjem ponudb. Postopek zagotavlja visoko
vkljuĉenost javnosti in obstaja v mnogih razliĉicah. Za vse razliĉice je znaĉilno, da
prva faza postopka vsebuje kabinetno vrednotenje lokacij z uporabo tehniĉnih
kriterijev. Temu delu sledi faza pogajanj z lokalnimi skupnostmi, ki so bile izbrane v
kabinetnem vrednotenju.
Le ĉe so pogajanja uspešna, je lokacija predmet nadaljnje obravnave, vrednotenja
ter tudi raziskav na terenu z namenom oceniti primernost potencialne lokacije (Mele,
2002, str. 3).
»ARAO se je odloĉila za kombiniran postopek, ker je fleksibilen, transparenten in ker
predvideva vkljuĉevanje javnosti v postopek ţe od samega zaĉetka«. Zato je v
novejšem ĉasu najbolj uveljavljen postopek v svetu, še meni Mele.
T.i. kombiniran postopek iskanja lokacije upošteva tako tehniĉne kriterije kot vidik
druţbene sprejemljivosti. Ocenjuje se primernost lokacije v veĉ stopnjah, po vnaprej
doloĉenih kriterijih.
Postopek iskanja lokacije odlagališĉa NSRAO je priĉet leta 1999, konĉal pa naj bi se
do leta 2013, ko naj bi bilo odlagališĉe NSRAO ţe zgrajeno.
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Slika 1: Shema postopka iskanja lokacije za izgradnjo odlagališča NSRAO do sprejetja uredbe
o DLN za odlagališče NSRAO s prikazom jasno
berljivega prvega dela postopka med dvema konferencama
v drugem delu ponovljene slike

Vir: ARAO (22.3.2010)
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Iskanje primerne lokacije in tudi sama gradnja in zapiranje odlagališĉa poteka po
naslednjih korakih:
-

-

-

-

izbor lokacije odlagališĉa,
projektiranje in priprava na gradnjo odlagališĉa, ki naj bi potekala hkrati s
pridobivanjem lokacije odlagališĉa,
gradnja odlagališĉa, ki mora potekati v skladu s predpisi in varnostnimi
zahtevami za gradnjo tovrstnih objektov,
poskusno in redno obratovanje odlagališĉa, ki se bo zaĉelo s prvim
sprejemom NSRAO in konĉalo z dokonĉnim prenehanjem sprejemanja
NSRAO,
zapiranje odlagališĉa, ki se bo zaĉelo tedaj, ko odlagališĉe ne bo veĉ
sprejemalo radioaktivnih odpadkov in se bo zaĉelo zapiranje v skladu s
programom,
aktivni upravni nadzor se zaĉne, ko so opravljene vse dejavnosti oddaje v
upravni nadzor in ko pristojni upravni organ prevzame pristojnost za
dolgoroĉni nadzor objekta in
pasivni upravni nadzor, ki zajema hranjenje podatkov o odlagališĉu in nadzor
nad lastništvom zemljišĉa.

3.4 POTEK KOMBINIRANEGA POSTOPKA
Kombinirani postopek izbora lokacije je v skladu s priporoĉili Mednarodne agencije
za atomsko energijo (v nadaljevanju MAAE) razdeljen na štiri stopnje (slika 2):
zasnovo in naĉrtovanje, pregled primernosti prostora, ocenjevanje primernosti lokacij
ter potrditev primernosti lokacij.
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Slika 2: Shema kombiniranega postopka pridobivanja lokacije za
odlagališče NSRAO

Vir: ARAO (22.3.2010)

Prva stopnja kombiniranega postopka izbora lokacije zajema izdelavo naĉrta
celotnega postopka pridobivanja lokacije ter doloĉitev varnostnih, tehniĉnih in
upravnih izhodišĉ ter naĉine vkljuĉevanja javnosti v postopek in je kot taka zelo
zahtevna.
Druga stopnja (slika 3) predvideva dve fazi izvajanja, in sicer doloĉitve potencialno
primernih obmoĉij za odlagališĉe NSRAO ter pridobitev potencialnih lokacij. ARAO v
drugem delu te stopnje vzpostavi sodelovanje z obĉinami ter z integralnim
ocenjevanjem opredeli lokacije, primerne za nadaljnji postopek.
Na tretji stopnji se v primeru veĉ prijav lokalnih skupnosti izvede predprimerjalna
študija. Opredelijo se najprimernejše lokacije s preliminarno ceno lastnosti lokacij in
drugimi merili. Tako se izberejo tri najprimernejše lokacije (Mele, 2002, str. 4) in se
zaĉnejo terenske raziskave. Prav tako se izvajajo sodelovalne delavnice za lokalno
skupnost, vzpostavi se lokalno partnerstvo ter sklene pogodba o sodelovanju z
lokalno skupnostjo.
Ĉetrta stopnja predvideva potrditev primernosti lokacije, in sicer z dodatnimi
terenskimi
raziskavami, izdelavo varnostne ocene odlagališĉa na primernih
lokacijah, presojo vplivov odlagališĉa na okolje. Konĉni rezultat ĉetrte stopnje je izbor
primerne lokacije za izgradnjo odlagališĉa NSRAO (Mele, 2002, str. 4).
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Slika 3: Shema 2. stopnje postopka za izbor lokacije odlagališča NSRAO

Vir: ARAO (2002, str. 5)
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Slika 4: Prikaz celotnega postopka iskanja lokacije s predvidenimi koraki in rezultati

Vir: ARAO (2002, str. 5)
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4 POSTOPEK PRIJAVE OBČINE BREŢICE NA RAZPIS ZA ISKANJE
LOKACIJE
ARAO je na osnovi programa priprave drţavnega lokacijskega naĉrta (DLN) za
odlagališĉe NSRAO konec leta 2004 povabila vse slovenske obĉine k sodelovanju pri
prostorskem umešĉanju odlagališĉa NSRAO. Rok za prijavo je bil april 2005 in na
povabilo se je odzvala tudi obĉina Breţice. Skupaj se je prijavilo osem obĉin, od teh
so kmalu zaradi pritiska lokalne javnosti izstopile tri obĉine. ARAO je izvedel
predprimerjalno študijo za prijavljene obĉine in evidentirala dvajset eventualno
moţnih lokacij ter jih v obdobju od aprila do julija 2005 analizirala in primerjala glede
na njihove naravne, geološke, hidrološke, funkcionalno-tehniĉne, ekonomske,
okoljske, prostorske in sociološke danosti. Pri socioloških danostih je prouĉevala
druţbeno sprejemljivost. Predprimerjalna študija je bila nato predloţena na
Ministrstvo za okolje in prostor, direktorat za prostor, ki je zahteval redakcijo poroĉila
in dopolnitev z nekaj izvedeniški mnenji. Na tej osnovi je vlada RS novembra 2005
sprejela sklep, da se v primeru prostorskega umešĉanja odlagališĉa dela nadaljujejo
na lokacijah Vrbina v obĉini Krško, Ĉagoš v obĉini Sevnica in Globoko v obĉini
Breţice. Obĉina Sevnica je marca 2006 zaradi pritiska lokalne javnosti izstopila iz
postopka.
Informacijske aktivnosti so se v Krajevni skupnosti Globoko, kjer se je nahaja prva
lokacija za odlagališĉe NSRAO v obĉini Breţice priĉele v decembru 2005, takoj po
sprejetju sklepa Vlade RS o nadaljevanju postopka v treh izbranih obĉinah. Po
sreĉanjih z mediatorko so si krajani ogledali Centralno skladišĉe radioaktivnih
odpadkov (v nadaljevanju CSRAO) v Brinju pri Ljubljani ter Informacijski center o
jedrski tehnologiji. Oglede je kasneje Vodstveni odbor Lokalnega partnerstva
Breţice organiziral za ciljne skupine (društva in organizacije).
Ker se je pripravljala ustanovitev Lokalnega partnerstva Breţice, je svet KS Globoko
decembra 2005 imenoval svoja dva predstavnika v Vodstveni odbor lokalnega
partnerstva.
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5 LOKALNO PARTNERSTVO BREŢICE
5.1 DEFINICIJA LOKALNEGA PARTNERSTVA
Lokalno partnerstvo je oblika sodelovanja med drţavo, obĉino in lokalnimi deleţniki
(društva in druge organizacije, podjetja, civilne pobude, posamezniki), primerna za
reševanje vprašanj nacionalnega pomena, v zvezi s katerimi imajo partnerji razliĉne,
obiĉajno tudi nasprotujoĉe poglede in interese, rešitev pa mora biti sprejeta s
soglasjem.
To obliko sodelovanja so razvili v tujini ob umešĉanju jedrskih objektov v prostor. Po
tem vzoru je bilo lokalno partnerstvo kot naĉin sodelovanja z lokalnimi skupnostmi
vkljuĉeno tudi v postopek izbora lokacije za odlagališĉe nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov (NSRAO) pri nas.
Glavni namen lokalnega partnerstva je najti rešitev za prostorsko umestitev
odlagališĉa NSRAO, ki bo dolgoroĉno sprejemljiva za obĉino in njene obĉane in bo
izpolnjevala vse strokovne in varnostne zahteve ARAO ter inštitucij, pristojnih za
jedrsko in sevalno varnost.
Lokalno partnerstvo omogoĉa izvajanje doloĉil Aarhurške konvencije o dostopu
javnosti do informacij, udeleţbi pri odloĉanju in dostopu do pravnega varstva v
okoljskih zadevah. Lokalna skupnost ima pravico do doloĉenih finanĉnih sredstev za
naroĉanje po njihovi oceni potrebnih in od ARAO neodvisnih študij, svetovanj in
preverjanj.
Znaĉilnost lokalnega partnerstva je prilagodljivost priĉakovanjem in znaĉilnostim
lokalnega okolja, zato so oblike organiziranosti in naĉini dela lahko precej razliĉni
(Obĉina Breţice, 22.3.2010).

5.2 NAMEN IN CILJI USTANOVITVE
Formalna osnova za vzpostavitev Lokalnega partnerstva se nahaja v Programu
priprave drţavnega lokacijskega naĉrta za odlagališĉe nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov (Ur.l. RS 128/04).
Pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev lokalnega partnerstva in podpis Sporazuma o
lokalnem partnerstvu so se na obmoĉju celotne obĉine Breţice zaĉele na podlagi
dokumenta ARAO »Komunikacijske aktivnosti v podporo vzpostavitve lokalnega
partnerstva«, v sklopu katerega je bil izdelan tudi operacijski naĉrt izvajanja aktivnosti
za obĉino Breţice. Vkljuĉeni so bili odloĉevalci na nivoju celotne obĉine (ciljne
skupine), komunikacijske aktivnosti pa so potekale tudi za splošno javnost v krajevni
skupnosti Globoko in obĉini Breţice. Organizirane so bile razne okrogle mize,
predavanja, predstavitve za doloĉene skupine (društva, svet …), poslani so bili dopisi
na vsa gospodinjstva s povabilom na sodelovanje, potekalo je obvešĉanje preko
medijev in interneta.
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Krovni Sporazum o lokalnem partnerstvu Breţice je bil podpisan konec leta 2006 po
tem, ko je Obĉinski svet Breţice 20. 2. 2006 podprl tako obliko sodelovanja.
Sporazum je prilagodil vsebinske teze za obmoĉje potencialne lokacije Globoko v
obĉini Breţice. Predstavljal je podlago za aktivno vkljuĉevanje obĉanov v sprejem
drţavnega lokacijskega naĉrta za odlagališĉe NSRAO. S sporazumom je bil sprejet
korak naprej k dvosmernemu informiranju o dogajanjih med ARAO in obĉani obĉine
Breţice.
Na podlagi tega sporazuma sta ARAO in Obĉina Breţice podpisala Pogodbo o
izvrševanju lokalnega partnerstva in Pogodbo o nadomestilu za izvajanje raziskav, ki
doloĉata izvajanje partnerstva za obdobje enega leta. Obĉina je s podpisom tako
dovolila raziskave na potrjeni potencialni lokaciji in se zavezala, da bo formirala
Vodstveni odbor, kakor je definirano v krovnem sporazumu ter mu dala na voljo
ustrezne prostore za delovanje.

Slika 5: Splošna organiziranost Lokalnega partnerstva Breţice

Shema lokalnega partnerstva
Lokalno partnerstvo Brežice
(Občina Brežice in ARAO)
pobude,
zahteve

OBČANI

pobude,
zahteve

VODSTVENI ODBOR
7 članov do 3 člani
občina
ARAO

tajnik

sodelovanje

-delovna telesa
-predstavitve
-okrogle mize
-delavnice
-….

-naročilo neodvisnih študij
-predstavitve pripravljalcev študij
-dodatna dokumentacija
-….

Vir: Obĉina Breţice (22.3.2010)

5.3 FINANCIRANJE LOKALNEGA PARTNERSTVA
Materialna osnova za delovanje lokalnega partnerstva se nahaja v Uredbi o merilih
za doloĉitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na obmoĉju jedrskega
objekta (Ur.l. 134/2003). Dodatno materialno osnovo zagotavlja navedba v Programu
priprave drţavnega lokacijskega naĉrta za odlagališĉe nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov in dokument »Kam z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki v Sloveniji?«
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Po pogodbi o lokalnem partnerstvu se nadomestila izplaĉuje lokalnim skupnostim,
kjer se skladno s programom DLN za odlagališĉe NSRAO izvaja terenske raziskave.
Hkrati omenjena pogodba doloĉa izplaĉevanje programsko predvidenih sredstev
ARAO, ki lokalnim skupnostim v zvezi s prostorskim umešĉanjem in izdelavo DLN za
odlagališĉe NSRAO omogoĉijo naroĉanje po njihovi oceni potrebnih in od ARAO
neodvisnih študij, svetovanj in preverjanj.
Stroški delovanja lokalnega partnerstva zajemajo (Obĉina Breţice, 22.3.2010):
- stroške delovanja Vodstvenega odbora (sejnine, tajništvo …),
- stroške izdelave s strani tega odbora zahtevane in na odboru obravnavane
dodatne dokumentacije,
- stroške dela s strani odbora vabljenih poroĉevalcev in recenzentov tehniĉne
dokumentacije.
V letu 2009 ima lokalno partnerstvo Breţice na voljo 45.000 eur za delovanje
lokalnega partnerstva za umešĉanje odlagališĉa NSRAO ter 22.500 eur za
neodvisne študije. Dodatno je rezervirano še okoli 40.000 eur za delovanje
preoblikovanega lokalnega partnerstva po sprejetju drţavnega prostorskega naĉrta.
Plan dela podrobneje planira sredstva po postavkah, namen pa je pribliţati aktivnosti
krajanom, kjer je predvidena lokacija.
5.4 DELOVANJE (VODSTVENI ODBOR, PODODBORI, TAJNIŠTVO)
5.4.1 Vodstveni odbor
Delovanje lokalnega partnerstva se izvaja skozi stalno telo, to je Vodstveni odbor ter
skozi tematske pododbore. Njegovo delovanje pa se kaţe tudi preko predstavitev
javnosti, organiziranja raznih okroglih miz ter organizacije ekskurzij. Deluje od vsega
zaĉetka ustanovitve lokalnega partnerstva, je njegovo stalno telo, ki koordinira in
usmerja delovanje lokalnega partnerstva ter sprejema odloĉitve v njegovem imenu.
Je popolnoma samostojen odbor, na ĉigar odloĉitve ne vpliva ţupan ali obĉinska
uprava. Predvsem v tem se razlikuje od popolnoma drugaĉe organiziranega
lokalnega partnerstva Krško.
10 ĉlanski Vodstveni odbor je sestavljen iz 8 predstavnikov lokalne skupnosti in dveh
predstavnikov ARAO. Ĉlane Vodstvenega odbora je potrdil obĉinski svet, zato jih
lahko zaradi njihovega delovanja v nasprotju z interesi obĉine, na predlog ţupana,
razreši in imenuje namesto njih, le Obĉinski svet. Med predstavniki obĉine sta dva
predstavnika, ki ju imenuje ţupan in trije predstavniki, ki jih imenuje Obĉinski svet
obĉine Breţice izmed predstavnikov lokalne skupnosti. Eden od predstavnikov ARAO
mora biti pooblašĉen in odgovoren za postopek umešĉanja in izgradnje odlagališĉa v
tej obĉini. Predsednika Vodstvenega odbora imenujejo predstavniki lokalne skupnosti
izmed svojih kandidatov, ki jih je delegirala lokalna skupnost.
Delovanje odbora je praviloma javno. Vodstvenemu odboru je prepušĉeno aktivno
sodelovanje pri razpravi o vprašanjih, ki so povezana s odlagališĉem NSRAO ter
pripadajoĉe infrastrukture. Vezan je na zakonske roke in pogoje za pripravo
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drţavnega lokacijskega naĉrta, ki jih doloĉijo pristojni drţavni organi in Uprava za
prostorski razvoj. Vezan je tudi na mreţni naĉrt naĉrtovanja in izgradnje odlagališĉa
NSRAO, ki mora biti usklajen z obĉino in Vodstvenim odborom, ki podrobno
razdeljuje vse naloge, aktivnosti in roke, povezane s prostorskim umešĉanjem
odlagališĉa NSRAO.
Vodstveni odbor razpravlja in odloĉa predvsem o vprašanjih, povezanih s terenskimi
raziskavami, tehniĉno dokumentacijo, strokovnimi osnovami in razvojnimi moţnostmi
obĉine, ki jih omogoĉa nadomestilo, socialnim in zdravstvenim vidikom ter
pridobivanju drugih okoljskih informacij.
Odloĉitve Vodstvenega odbora se sprejemajo z 2/3 veĉino. Namen odbora ni
preglasovati ĉlanov, ki se z doloĉeno odloĉitvijo ali predlogom ne strinjajo, ampak z
razpravo in navajanjem argumentov doseĉi sprejemanje z 2/3 veĉino, kar bo
sprejemljivo za obĉino ter njeno prebivalstvo.
Ĉe se doloĉen ĉlan ne strinja s predlogom ali odloĉitvijo, mora podati zahtevek za
izdelavo doloĉenih alternativ. To velja v primeru nestrinjanja s predloţenimi rešitvami
tudi za vodstveni odbor v celoti. O alternativnih predlogih se razpravlja, dokler se na
osnovi vseh prouĉenih predlogov ne doseţe konsenz oziroma izoblikuje rešitev, ki je
sprejemljiva najmanj z 2/3 veĉino vseh ĉlanov. Vodstveni odbor po potrebi v ta
namen organizira ad hoc delovne skupine, predstavitve, okrogle mize ter podobno.
Pri svojem delovanju izhaja Vodstveni odbor iz dejstva, da je povsem varno
odlagališĉe NSRAO skupni cilj tako obĉanov kot ARAO.
V skladu z naravo obravnavane problematike sodelujejo na sejah izdelovalci oziroma
predlagatelji tehniĉne dokumentacije in poroĉevalci oziroma recenzenti te
dokumentacije. Seje vodstvenega odbora so za javnost praviloma odprte. Zaradi
kakovostnejšega dela in obravnav ter pravoĉasnega obvešĉanja javnosti Vodstveni
odbor ob zakljuĉku vsake seje po moţnosti odloĉi tudi o tematiki naslednje seje in o
poroĉevalcih na tej seji.
Vodstveni odbor je dolţan obvešĉati o poteku dela vse za to zainteresirane obĉane
in jih vkljuĉevati v razpravo o vseh po njegovi oceni pomembnih fazah. Obvešĉanje
se opravlja z objavo odloĉitev v lokalnih medijih, izobešanjem zapisnikov o sejah
vodstvenega odbora v prostorih obĉine ali krajevne skupnosti ter javnimi objavami
datumov sej odbora.
Operativna vprašanja dela Vodstvenega odbora so urejena v Poslovniku, ki ga je
Vodstveni odbor sprejel na 1. seji. Ob zakljuĉku vsake seje se doloĉi datum
naslednje seje. V nujnih primerih lahko vsak ĉlan odbora predlaga predsedniku, da
skliĉe izredno sejo.
Vodstveni odbor sprejema odloĉitve v imenu lokalnega partnerstva, vendar ne more
sprejemati odloĉitev, ki se tiĉejo varnostnih vidikov odlagališĉa NSRAO. Za te
odloĉitve sta izkljuĉno pristojni Uprava za jedrsko varnost in Uprava RS za sevalno
varnost.
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Slika 6: Organizacijska shema Lokalnega partnerstva Breţice s prikazom pododborov in
njihovih področij delovanja

LOKALNO PARTNERSTVO - BREŽICE
NACIONALNI ODBOR
Tajnica VO

Odbor za razvoj,
gospodarstvo in družbene
dejavnosti

-Gospodarstvo
-Infrastruktura
-Kmetijstvo
-Turizem
-Šport
-Kultura
-Šolstvo
-Društva
……

VODSTVENI ODBOR BREŽICE

Odbor za presojo vplivov
na okolje in zdravje

Odbor za tehnično
sodelovanje in varnost

-Stiki z javnostjo in animacijo
-Pritožbe krajanov
-Pravna vprašanja
-Nadzor raziskav
-Varnostne študije
-Neodvisne študije
-Nadzor migracij
…..

-Zdravje
-Okolje
-Kmetijstvo
-Turizem
……

-Župan
-NEK
-MG
-MOP

Odbor Dečno
selo

Posvečen
ugotavljanju
govoric o
odpadkih v
rudniku Dečno
selo

Vir: Obĉina Breţice (22.3.2010)

5.4.2 Pododbori
Vodstveni odbor je k sodelovanju povabil širšo javnost. Preko javnih obĉin, na raznih
predstavitvah in preko spletnih strani ves ĉas poziva zainteresirane obĉane, da se
vkljuĉijo v delovanje odborov. Tako so bili formirani trije pododbori, in sicer:
– odbor za razvoj, gospodarstvo in druţbene dejavnosti,
– odbor za presojo vplivov na okolje in
– odbor Deĉno selo.
Odbori svojih sej niso imeli, ker je številĉno premalo ĉlanov, zaţivel je edino odbor
Deĉno selo, ki je po izvedenem poslanstvu tudi prenehal s svojim delovanjem. Ostali
pododbori delujejo skupaj z Vodstvenim odborom na razširjenih sejah.
V konceptu je bilo predvideno formiranje Nacionalnega odbora. Ta naj bi bil
sestavljen iz najvišjih predstavnikov lokalnih in drţavnih inštitucij in naj bi deloval kot
posvetovalno telo. Njegova sestava ni natanĉno doloĉena, sestavljen pa naj bi bil iz
naslednjih predstavnikov: minister za okolje in prostor, direktor ARAO, direktor NEK
ter ţupan obĉine. Omogoĉal pa naj bi spremembo sestava glede na obravnavano
problematiko.
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5.4.3 Tajništvo
Tajniški in administrativni posli Vodstvenega odbora so v pristojnosti obĉine, vendar
lahko obĉina to pristojnost prenese na krajevno skupnost, v kateri leţi potencialna
lokacija. Obĉina Breţice je tajniške posle prenesla na Krajevno skupnost Globoko, v
kateri je od zaĉetka postopka leţala potencialna lokacija. Krajevna skupnost
Globoko je zagotavljala prostore za delovanje Vodstvenega odbora, prav tako pa
zaradi laţjega obvešĉanja lokalnega prebivalstva, prostore za predstavitve raznih
študij, okroglih miz in podobno. Na sedeţu Krajevne skupnosti je bila urejena info
toĉka, ki ponuja zainteresiranim potrebna gradiva, študije, zgibanke in vpogled v
dokumentacije vodstvenega odbora (zapisniki sej) na oglasni deski KS. Ko je obĉina
Breţice odstopila od del na lokaciji Globoko zaradi pritiska lokalne javnosti, je sedeţ
Vodstvenega odbora še vedno ostal na KS Globoko. Tajnik je med delovnikom
prisoten štiri ure dnevno, dejansko pa je zaradi opravljanja druge štiriurne obveznosti
za krajevno skupnost na istem mestu javnosti na voljo osem ur dnevno ob delovnikih.
Tajnik vodi administrativne posle, piše zapisnike sej in skrbi za info toĉko z razliĉnimi
gradivi, da jih posreduje zainteresirani javnosti v prostorih tajništva in jih usmeri na
pristojne za pojasnjevanje morebitnih vprašanj. Na spletni strani je javno objavljen
telefonski kot tudi elektronski naslov.
Tajnik odbora po poloţaju ni ĉlan odbora in v njem nima glasovalne pravice.
5.5 VKLJUČEVANJE CIVILNO DRUŢBENIH AKTERJEV
Med nalogami Lokalnega partnerstva je zapisano, da morajo biti prebivalci obĉine
Breţice stalno in sproti obvešĉeni o poteku postopka in njegovih izidih. Lokalno
partnerstvo lahko ob tem z ustreznimi komunikacijskimi dejavnostmi informativne
narave zmanjšuje tudi nasprotovanje lokalne javnosti postopkom, povezanim z
umešĉanjem odlagališĉa NSRAO v prostor, v kolikor je to posledica:
-

nepoznavanja tematike RAO, kar povzroĉi potenciran strah pred
onesnaţevanjem okolja in vplivi na zdrave ljudi,
gospodarskih interesov in povezanih efektov (padec vrednosti nepremiĉnin,
pridelkov, vpliv na turizem),
nezaupanja javnosti zaradi prepozne vkljuĉitve v javno razpravo in
soodloĉanje.

Preko omenjenih komunikacijskih aktivnosti skušajo doseĉi tri ciljne sklope –
informiranje in komuniciranje, poveĉati zaupanje in dialog ter vkljuĉiti javnost v
okoljsko odloĉanje.
Javnost skuša Lokalno partnerstvo Breţice vkljuĉiti v okoljsko odloĉanje na naslednje
naĉine:
-

sodelovanje javnosti v obĉini Breţice v postopku,
zagotoviti javnosti v obĉini Breţice moţnosti za izraţanje stališĉ in zahtev,
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-

omogoĉiti javnosti v Breţicah kvalitetno podajanje odgovorov na izpostavljene
dileme in dvome,
zagotoviti obravnavo teh stališĉ in zahtev javnosti pri pristojnih organih,
njihovo upoštevanje v okviru moţnosti ter dajanje odgovorov v zvezi z njimi.

5.6 OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Programi dela Lokalnega partnerstva Breţice zagotavljajo kot kljuĉno aktivnost
komunikacijske aktivnosti za obĉane obĉine Breţice. Komunikacijske aktivnosti
potekajo ne glede na stališĉa do postopkov umešĉanja in odlagališĉa NSRAO.
Lokalno partnerstvo je odprto do vseh pomislekov, zato redno in sproti odgovarja na
vse izraţene zahteve in vprašanja ter posreduje zahtevane podatke.
Komuniciranje zaradi uĉinkovitejše izmenjave mnenj in stališĉ poteka tako z oţjim
delom javnosti oziroma t. i. ciljnimi skupinami, kot so obĉinski svet, sveti krajevnih
skupnosti, obĉinska uprava, gospodarstveniki, zdravstveno osebje, delavci v
prosveti, mlajša populacija oziroma srednješolci, formalna in neformalna društva in
zdruţenja, lastniki parcel, na katerih naj bi potekale raziskave in drugi zainteresirani.
(Obĉina Breţice, 22.3.2010).
Na drugi strani je na lokalno najprimernejši naĉin zagotovljeno informiranje vseh
obĉanov ter jim istoĉasno omogoĉeno dajanje pobud, zahtev in predlogov, kar naj bi
zagotovil Vodstveni odbor in njegova delovna telesa oziroma odbori.
Hkrati mora odbor skrbeti tudi za širšo razpravo in obvešĉanje o poteku vseh del in
aktivnosti preko delavnic, okroglih miz, predstavitev rezultatov posameznih kljuĉnih
dokumentov in podobno. Zagotavljati mora torej, da so obĉani sproti in popolno
obvešĉeni o poteku postopka, vzpostaviti pa mora tudi moţnosti in naĉine za aktivno
sodelovanje in soodloĉanje obĉanov.
Komunikacijske aktivnosti na nivoju obĉine Breţice potekajo od leta 2005. Vsako leto
Vodstveni odbor sprejme naĉrt komunikacijskih aktivnosti pri sprejemanju letnega
plana dela. Komunikacijske aktivnosti pa se prilagajajo v skladu s sprejetimi sklepi
vodstvenega odbora.
Prvenstveno se vse informacije, vabila in zapisniki, kot tudi rezultati raznih raziskav
objavljajo na oglasni deski info toĉke v Krajevni skupnosti Globoko in Krajevni
skupnosti Šentlenart, kjer leţi potencialna lokacija za odlagališĉe v Vrbini.
Lokalno partnerstvo Breţice se zaveda moţnosti in razseţnosti interneta. Vodstveni
odbor ima spletno stran, na kateri objavlja vse informacije, razna vabila, študije in
podobno. Spletna stran Lokalnega partnerstva Breţice je bila vzpostavljena v prvem
letu delovanja, predvsem z namenom dostopnosti in informiranja vseh obĉanov.
Vodstveni odbor je najel zunanjega sodelavca za urejanje spletne strani. Spletna
stran ima stalne rubrike in rubriko novic. Tu se objavljajo novice z raznim materialom,
kot so vabila, poroĉila, slikovni material. Uporabnikom pa omogoĉa tudi naroĉilo
novic, moţnost e-pošte ter izraţanja stališĉ v anketi. Prav tako pa spletne strani
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zagotavljajo novinarjem pridobivanje novih informacij o delovanju, na letni ravni pa se
izdela kronološki pregled izvedenih aktivnosti.
Informacije pa objavlja tudi v lokalnih medijih. Na zaĉetku je bil to Radio Breţice,
ĉasopis Sava Glas. Ker sta oba lokalna medija v lanskem letu prenehala delovati, pa
objavlja informacije v regijskem ĉasopisu Posavski Obzornik, ki je brezplaĉnik in ga
prejemajo vsa gospodinjstva v posavski statistiĉni regiji. Tu ima zakupljen prostor, v
katerem objavlja informacije o svojem delovanju in aktivnostih.
Za vse izredne aktivnosti pa se Vodstveni odbor poleg rednih naĉinov informiranja
posluţuje tudi drugih naĉinov obvešĉanja kot so nenaslovljena direktna pošta na vsa
gospodinjstva obĉine oziroma krajane posamezne krajevne skupnosti. Gre predvsem
za pošiljanje vabil na predstavitve raznih študij, predavanj, okrogle mize.
Seje Vodstvenega obora so javne, kljub temu pa se jih novinarji ne udeleţujejo,
razen na posebno povabilo na pomembne dogodke, kot so novinarske konference.
ARAO je uredil tudi info toĉke, ki naj bile bolj uĉinkovite zaradi direktnega
komuniciranja z ljudmi, vendar obĉani za to tematiko niso pokazali posebnega
zanimanja. Info toĉke so bile urejene tudi v Mladinskem centru Breţice, na srednjih
šolah in priloţnostno na raznih prireditvah.
Eden od naĉina informiranja za ciljne skupine je tudi organizacija ogledov
Centralnega skladišĉa nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ter Informacijskega
centra za jedrsko tehnologijo na Reaktorskem centru v Brinju pri Ljubljani. Ogledi so
bili organizirani za krajane, ki ţivijo v bliţini potencialne lokacije, ĉlane Obĉinskega
sveta, sveta KS, razna društva (gasilska društva, vodstvo Gasilske zveze Breţice).
Teh ogledov pa se posluţujejo tudi osnove in srednje šole.
Okrogle mize so organizirane ob predstavitvi raznih študij (Raziskava raka v Sloveniji
in podobno). Tu imajo obĉani moţnost aktivno sodelovati pri razpravah.
Naĉrt komunikacijskih aktivnosti pa je vseboval oglede urejenih odlagališĉ po Evropi.
Bili so organizirani ogledi odlagališĉ v Franciji, na Ĉeškem in v Belgiji. Obĉani imajo
tako moţnost videti, kako imajo rešene probleme z odlaganjem NSRAO druge
evropske drţave. Poleg ogleda se organizira sreĉanja s predstavniki lokalne
skupnosti, kjer sodelujoĉi izmenjujejo izkušnje na tem podroĉju.
Vodstveni odbor pa vkljuĉuje svoje predstavnike v mednarodne projekte, kot sta
Cowam in practis in Carl, kjer se izmenjujejo izkušnje lokalnih partnerstev v
mednarodnem prostoru.
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6 DRUŢBENA SPREJEMLJIVOST
Druţbena sprejemljivost je poleg primernosti lokacije najpomembnejši dejavnik pri
izboru lokacije za odlagališĉe NSRAO. Z leti se je pokazalo, da takšnega objekta ni
mogoĉe umestiti brez sprejemljivosti obĉanov, ki ţivijo v lokalni skupnosti. Druţbena
sprejemljivost v okolju, kjer so obĉani pouĉeni in seznanjeni tako s postopkom, kot
tudi z njegovimi vplivi na okolje po umestitvi, je namreĉ veliko veĉja.
Vodstveni odbor Lokalnega partnerstva Breţice se veĉ ĉas trudi poveĉati druţbeno
sprejemljivost naĉrtovanega objekta. V ta namen ves ĉas od ustanovitve poteka
sprotno obvešĉanje javnosti o poteku postopka, izobraţevanje, organizirajo se razne
okrogle mize, obvešĉanje pa poteka tudi preko pošiljanja zgibank kot nenaslovljena
direktna pošta ter preko spletnih strani.
V minulih letih je bilo na zahtevo obĉanov izdelanih veĉ študij, kot so na primer
Pojavnost raka v Sloveniji in primerjava med regijami, Študija pravnih vidikov, ki bi jih
umestitev odlagališĉa NSRAO imela in podobno. Vse študije pa so bile tudi
predstavljene javnosti. Tudi ogledi centralnega skladišĉa v Dolu pri Ljubljani so
bistveno pripomogli k poveĉanju druţbene sprejemljivosti.
Eden od naĉinov merjenja druţbene sprejemljivosti je anketiranje prebivalstva, ki ga
izvede neodvisna inštitucija.
6.1 ODPIRANJE VPADNIKOV RUDNIKA DEČNO SELO
Odbor Deĉno selo je bil ustanovljen v letu 2006 s posebnim namenom po zahtevah
na zboru krajanov krajevne skupnosti Globoko. Krajani so zahtevali odprtje
vpadnikov Deĉno selo, ker so ţe leta (vse od zaprtja rudnika) kroţile govorice, da so
v rudniku odloţeni radioaktivni ali kakšni drugi nevarni odpadki. Vodstveni odbor
lokalnega partnerstva Breţice je pristopil k raziskovanju resnice. Izdelana je bila
študija, ki je bila krajanom tudi predstavljena. Kljub dejstvom, ki jih je navajala študija,
da v rudniku ni bilo odloţenih radioaktivnih odpadkov ali katerih koli nevarnih
odpadkov, so krajani, organizirani v Civilno iniciativo, zahtevali odprtje vpadnikov.
30. junija 2006 je do odprtja vpadnikov tudi prišlo. Za preveritev stanja v rudniku je bil
izveden odvzem vzorcev vode, zraka in sedimentov iz raziskovalnih rovov. Prvotna
zamisel, da bi, ĉe bo vstop varen, v rov v spremstvu jamskih reševalcev lahko vstopili
tudi predstavniki lokalne javnosti zaradi prepovedi inšpektorja iz varnostnih razlogov
ni bila povsem realizirana. Vpadniki so bili namreĉ popolnoma zaliti z vodo in vstop je
bil nevaren, javnost, ki je bila k ogledu in sodelovanju pozvana preko javnih obĉil in
direktne pošte, je dogajanje v rudniku ves ĉas lahko spremljala preko kamere in
zaslona pri vhodu v rudnik.
Pri projektu so sodelovali:
- RTH (Rudniki Trbovlje, Hrastnik) z jamsko reševalno enoto, ki je izvedla
pregled vpadnikov in jemanje vzorcev iz njega,
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-

-

IRGO, ki je pripravil projekt odpiranja rudnika,
Ekipa ELME (Ekološki laboratorij z mobilno enoto, ki deluje na Inštitutu Joţef
Štefan v Ljubljani), ki je odvzela vzorce vode, zraka in sedimentov ter izvedla
analizo,
ZVD Ljubljana, ki je opravil radiološke meritve notranjosti vpadnikov,
ZVD Novo mesto, ki je opravil odvzem vode iz vpadnikov, okoliških vodotokov,
piezometrov in vodnjakov,
Obmoĉna izpostava Uprave za zašĉito in reševanje iz Breţic, ki je skrbela za
logistiko,
Podjetje KOP Breţice kot izvajalec operativnih del ter
gasilci PGD Deĉno selo in Globoko, ki so skrbeli za varnost in doloĉene
logistiĉne naloge.

Po izvedeni nalogi so bili rezultati predstavljeni širši javnosti. Rezultati meritev so
pokazali, da v odvzetih vzorcih ni bilo sledi poveĉane radioaktivnosti ali kakšnih
drugih kemikalij.
Stroški odpiranja so bili okoli 20.000 eur. Sredstva so bila zagotovljena v okviru
sredstev lokalnega partnerstva Breţice za neodvisne študije.
6.2 IZVEDBA ANKETE O DRUŢBENI SPREJEMLJIVOSTI
Z anketo sem ţelela ugotoviti, kakšno je mnenje krajanov oţjega obmoĉja
predvidene lokacije NSRAO v breţiški obĉini, ki hkrati meji na oţji del lokacije v krški
obĉini.
Anketo sem razposlala 50 gospodinjstvom v KS Artiĉe, Šentlenart in Skopice. To so
mejne KS predvidene lokacije. 27 anketirancem sem poslal po elektronski pošti po
predhodnem telefonskem dogovoru, 23 anketirancev sem obiskala na domu. Po
elektronski pošti mi je anketo vrnilo 19 anketirancev, anketiranje na domu pa je
sprejelo 17 anketirancev, šest pa jih ni ţelelo odgovarjati. Skupaj je na anketo
odgovarjalo 36 anketirancev, od tega 19 iz KS Šentlenart, 9 iz KS Artiĉe in 8 iz KS
Skopice.
6.2.1 Predstavitev rezultatov
Rezultate sem predstavila loĉeno po krajevnih skupnostih, saj me zanima odziv
anketirancev v doloĉeni KS. V KS Šentlenart je bilo izvajanih najveĉ aktivnosti, saj je
bila v tej KS predvidena lokacija za NSRAO.
Glede prvega vprašanja ali se zdi verjetno, da je moţno radioaktivne odpadke
popolnoma varno skladišĉiti in nato trajno odloţiti, je veĉina anketirancev, 73,68 %
vprašanih v KS Šentlenart, odgovorilo, da je to precej verjetno. Malo verjetno se to
zdi veĉini anketirancev iz KS Artiĉe, in sicer 77,78 %. Povsem neverjetno se to zdi
anketirancem iz KS Skopice, in sicer 62,50 % anketirancem.
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Najveĉje strinjanje s tem, da obĉina Breţice sodeluje v postopku izbora lokacije za
odlagališĉe nizko in srednje radioaktivnih odpadkov so izrazili v KS Šentlenart, in
sicer 94,74 %, strinjanje s pomislekom je bilo v KS Artiĉe, in sicer 66,67 %,
najmanjše v KS Skopice, in sicer 50 %.
Na vprašanje, Komu bi zaupali glede informacij o umešĉanju radioaktivnih odpadkov
v vaši bliţini, so anketiranci v KS Šentlenart najveĉkrat odgovorili, da je to stroka
(ARAO) 94,74 %, v KS Artiĉe medijem 66,67 % in KS Skopice Zvezi ekoloških
gibanj, to je civilnim gibanjem 62,50 %.
Na vprašanje, Kakšne posledice bi imela umestitev odlagališĉa NSRAO v vaši bliţini,
so anketiranci v KS Šentlenart najveĉkrat, to je 94,74 % odgovorili, da bodo to
vlaganja v javno infrastrukturo, anketiranci iz KS Artiĉe, da bo kraj dobil slab glas in
se ga bodo turisti izogibali 66,67 %, anketiranci v KS Skopice pa menijo, da se bodo
prebivalci mnoţiĉno izseljevali in da bo kmetijstvo propadlo, in sicer 75,00 %.
Na vprašanje, Ali poznate delo Lokalnega partnerstva je z DA odgovorilo najveĉ
anketirancev KS Šentlenart, in sicer 94,74 %, v KS Artiĉe je odgovorilo z DA 88,89 %
anketirancev, najmanj pa anketiranci v KS Skopice 62,50 %.
Prav tako z oceno DOBRO ocenjujejo delo Lokalnega partnerstva v KS Šentlenart
94,74 %, KS Artiĉe 88,89 % v KS Skopice pa je prevladoval odgovor NE VEM 75 %.
Na vprašanje, Kaj dela Lokalno partnerstvo Breţice je najveĉ anketirancev iz KS
Šentlenart 89,47 % odgovorilo, da podajajo informacije o umešĉanju NSRAO, v KS
Artiĉe je najveĉ anketirancev 55,56 % odgovorilo, da išĉejo moţnosti za izplaĉilo
rente okoliškim prebivalcem in KS Skopice pa najveĉ anketirancev 75,00 %
odgovorilo, da ne ve, kaj dela.
Na vprašanje, Ali bi lokalno partnerstvo Breţice po umestitvi odlagališĉa NSRAO
moralo nadaljevati z delom, je najveĉ anketirancev 100 % v KS Šentlenart odgovorilo
z DA, anketiranci iz KS Artiĉe so odgovorili v 77,78 % z DA, anketiranci v KS
Skopice pa 62,50 % z NE VEM.
6.2.2 Zaključek
Z izvedeno anketo sem poskušala ugotoviti, kako je v postopku umešĉanja NSRAO
vplivalo delovanje Lokalnega partnerstva na druţbeno sprejemljivost. Najveĉ
aktivnosti je Lokalno partnerstvo izvajalo v KS Šentlenart, kjer je bila ponujena
lokacija. Nekaj aktivnosti je izvajala tudi v mejni KS Artiĉe, najmanj pa v KS Skopice,
ki sicer meji, leţi pa na drugem bregu reke Save, torej so vmes geografske ovire.
Iz izvedbe ankete lahko zakljuĉim, da je delovanje lokalnega partnerstva pozitivno
vplivalo pri izobraţevanju ljudi, njihovi sprotni obvešĉenosti o dogajanjih ter
poslediĉno druţbeni sprejemljivosti. Najveĉja druţbena sprejemljivost je prav v KS
Šentlenart, kjer se je izvajalo najveĉ aktivnosti, krajani so si ogledali podobne objekte
v tujini in bili sproti seznanjeni z izvajanjem aktivnosti ARAO in Lokalnega
partnerstva. Prav tako pa obĉani menijo, da bi bilo potrebno delo Lokalnega
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partnerstva tudi po umestitvi odlagališĉa NSRAO v krško obĉino nadaljevati, saj tudi
lokacija leţi neposredno na meji in ocenjujejo, da bodo vplivi v breţiški obĉini veliki.
Rezultati opravljene ankete so statistiĉno primerljivi z anketo, ki jo je pred ĉasom
izvajala Ninamedia po naroĉilu Agencije za radioaktivne odpadke. Ocenjujem pa, da
ankete, ki jih izvajajo agencije za raziskavo javnih mnenj in potekajo po telefonu, ne
morejo kazati tako dobrih rezultatov kot ankete z osebnim stikom ali pisno, saj se po
telefonu dostikrat odgovori vsiljujejo anketirancem.
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7 PRIMERJAVA Z DRUGIMI EVROPSKIMI DRŢAVAMI
Ker je Vlada RS potrdila lokacijo odlagališĉa NSRAO v Vrbini v obĉini Krško, ki je
locirana na meji med obĉinama Breţice in Krško, je Lokalno partnerstvo Breţice v
skladu s svojim letnim programom dela organiziralo strokovno ekskurzijo ogleda
dobre prakse v lokalnih partnerstvih v Belgiji. Strokovne ekskurzije so se udeleţili
ĉlani vodstvenega odbora in predstavniki Agencije za radioaktivne odpadke na ĉelu
z direktorjem. Podobni ekskurziji je organiziralo v letu 2007 v Francijo, kjer ţe
obratuje odlagališĉe v pokrajini Champagne in v letu 2008 na Ĉeško, kjer obratuje
eno od odlagališĉ.
Umešĉanje odlagališĉa NSRAO v Sloveniji poteka po tako imenovanih primerih
dobre prakse. To so primeri umešĉanja v drugih evropskih drţavah. Nam najbolj blizu
je belgijski primer. Odlagališĉe še ni zgrajeno, imajo pa potrjeno lokacijo s strani
vlade. Do leta 1984 so nizko in srednje radioaktivne odpadke odlagali v morje.
Drţava je leta 1984 sprejela moratorij za odlaganje in priĉela s postopki, da najde
trajno odlagališĉe. Ustanovljena je bila agencija za radioaktivne odpadke NIRAZ, ki je
razpisala tako imenovani kombinirani postopek, na katerega so se lokalne skupnosti
lahko prijavile s svojo lokacijo. Na razpis so se prijavile tri obĉine, ki so ponudile
svoje lokacije. Ustanovljena so bila Lokalna partnerstva in na vseh treh lokacijah so
bile opravljene terenske raziskave.
Obĉini Dessel in Mol sta ponudili lokacijo, ki leţi povsem na meji obĉin. Obe obĉini
sta v postopku nastopili skupno, ĉeprav sta ustanovili dve lokalni partnerstvi, v obĉini
Mol z imenom MONA in v obĉini Dessel z imenom STORA. V letu 2005 sta loĉeno
obe obĉini potrdili predvideno lokacijo in postopek umešĉanja se nadaljuje še danes.
Lokalno partnerstvo Paloff kot tretje je v letu 2006 izstopilo iz postopka. Leta 2006
je ministrstvo sprejelo odloĉitev, da bo odlagališĉe v obĉini Dessel, nekaj
spremljajoĉih objektov, kot je betonarna za zabojnike v katere se stisnjeni odpadki
odlagajo in še nekaj drugih objektov, pa v obĉini Mol. Ohranili so obe lokalni
partnerstvi in ju nameravajo vzdrţevati tudi po izgradnji objekta. Obe partnerstvi se
še vedno trudita izboljšati druţbeno sprejemljivost in zahtevata izboljšanje kakovosti
ţivljenja prebivalcev. Partnerstvi ostajata aktivni pri spremljanju jedrskih zadev.
Pogoj obĉin je bil, da bi vsak prebivalec imel letno zdravniški pregled, ĉemur niso
mogli ugoditi, zaradi premalo zdravstvenih delavcev. Bodo pa kontrolirali dojenĉke in
vsakih pet let pregled ponovili. Veliko je bilo narejenega na podroĉju preventivnega
zdravstva. Kaţejo pa se vplivi na prostorskem urejanju, predvsem na mobilnosti. Na
novo nameravajo urediti dovozne poti, imajo pa tudi moţnost prometa s plovili, ki
bodo lahko material dovaţala in odvaţala in ne bodo bistveno vplivali na promet.
Ustanavlja se sklad, iz katerega bodo financirali projekte obeh obĉin. Kolikšna bo
višina vloţenih sredstev, pa se obĉini še vedno pogajata z NIRAS-om. Ustanoviti
nameravajo nov sklad, iz katerega bi lahko ĉrpali denar za neodvisne študije, analize
okolja, zdravstvene projekte in podobno. Belgijci so obĉinske meje pri tem povsem
izvzeli, saj je bistvena le razdalja.
Belgijsko odlagališĉe bo nadzemno, medtem ko se pri nas predvideva podzemna
geološka hramba odpadkov z vkopanimi silosi. Predvideno belgijsko odlagališĉe ni v
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neposredni bliţini katere izmed njihovih jedrskih elektrarn, pri nas pa je tako rekoĉ na
dvorišĉu naše edine nuklearke. Po nekaterih trditvah je tudi nenapisana praksa v
zahodnem svetu, da odlagališĉe ni nujno v neposredni bliţini elektrarne, iz doloĉenih
razlogov številni odlagališĉe locirajo stran od nje.
Trenutno se nahajajo v sklepni fazi projekta in bodo v kratkem lahko priĉeli z gradnjo.
Razlika med lokalnimi partnerstvi v Sloveniji in lokalnimi partnerstvi v Belgiji je oĉitna.
V Sloveniji so lokalna partnerstva ustanovljena za ĉas umešĉanja odlagališĉa v
prostor, po umestitvi pa njegovo delovanje preneha. V Belgiji z delom nadaljujejo tudi
po umestitvi in razmišljajo, da bodo tudi po izgradnji ohranili delovanje v neki drugi
obliki. Tudi struktura Lokalnih partnerstev je povsem drugaĉna.
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8 ZAKLJUČEK IN SKLEPI
Obĉani obĉine Breţice so še posebej zainteresirani za sodelovanje v postopku
umešĉanja odlagališĉa NSRAO v prostor, saj ţivijo ţe desetletja v bliţini jedrskega
objekta, to je Nuklearne elektrarne Krško. Skozi vsa ta leta so potekale aktivnosti
obĉanov, da bi bili o delovanju nuklearne elektrarne v Krškem podrobneje obvešĉeni
in da bi jim bile priznane pravice, ki izhajajo iz omejene rabe prostora. Ţivljenja v
bliţini takega objekta so se privadili, ves ĉas pa jih je motilo to, da zaradi obĉinske
meje niso bili deleţni finanĉnih vzpodbud kot tudi dostopa do informacij. Prav zaradi
teh razlogov je bila v obĉini Breţice sprejeta odloĉitev, da ponudi lokacijo, doseţe s
tem boljšo informiranost obĉanov, doseţe finanĉno vzpodbudo tudi za obĉane obĉine
Breţice, saj vplivi na okolje ne poznajo obĉinskih meja. Po oceni obĉanov so
negativni vplivi celo veĉji v obĉini Breţice zaradi roţe vetrov, gibanja podtalnice, toka
reke Save in podobno.
Na podroĉju okoljske tematike se tudi v Republiki Sloveniji uvaja model deliberativne
demokracije. Slovenija se je k temu zavezala s podpisom Aarhurške konvencije. Gre
za povezanost veĉinskega odloĉanja s sodelovanjem širše javnosti in tako moţnosti
razpravljanja in sodelovanja širše zainteresirane javnosti, ko gre za umestitev v
okolje riziĉnega objekta. Uvajanje deliberativne demokracije je pomembno predvsem
z vidika izmenjave informacij med akterji, ki sodelujejo na podroĉju posameznih
tematik in zaradi zmanjšanja koordinacijskih problemov udeleţenih inštitucij ter
zaradi uĉinka, ki ga daje sodelovanje javnosti v postopkih. Drţavljani se tako
izobraţujejo na podroĉju okoljske tematike in znanja potem prenašajo v vsakdanje
ţivljenje.
Aarhurška konvencija je pomembna z vidika dostopa javnosti do informacij javnega
znaĉaja, uvaja pa tudi tri stebre demokratiĉnih pravic civilne druţbe, in sicer prost
dostop do informacij okoljskega znaĉaja, moţnost sodelovanja pri odloĉanju o
okoljskih zadevah ter prost dostop do pravnega varstva za varstvo pravic do
obvešĉenosti in sodelovanju pri odloĉanju o okolju ter za uveljavljanje širše okoljske
zakonodaje.
Tako imenovani kombinirani postopek, ki je potekal v Republiki Slovenije za
umestitev odlagališĉa NSRAO, je dajal moţnost lokalnim skupnostim, da so se same
prijavile na razpis s ponujenimi lokacijami, da povsem prostovoljno odloĉajo o tem,
kje bo riziĉni objekt umešĉen. Kombiniran postopek je sestavljen iz štirih stopenj:
zasnove in naĉrtovanja postopka, pregleda primernosti prostora, ocenjevanja
primernosti lokacij ter potrditve primernosti lokacij.
Pomemben vidik v kombiniranem postopku je vidik druţbene sprejemljivosti, ki
sestavlja skupaj z ostalimi vidiki (okoljski, ekonomski in tehniĉni) konĉno oceno oz.
presojo o primernosti lokacije za izgradnjo odlagališĉa NSRAO. Druţbena
sprejemljivost obĉanov, ki ţivijo v bliţini lokacije za odlagališĉe NSRAO, je bila pred
ustanovitvijo Lokalnega partnerstva Breţice bistveno manjša kot danes. To kaţejo
podatki izvedenih anket, podobni pa so tudi rezultati moje izvedene ankete.
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Najpomembnejša oblika sodelovanja širše javnosti je ustanovitev Lokalnega
partnerstva Breţice v letu 2006. Vzpostavljeno je bilo kot pogodben odnos med
obĉino Breţice in ARAO, vanj pa so vkljuĉeni trije akterji: obĉina Breţice, ARAO in
prebivalci obĉine Breţice. Oblikovan je bil Vodstveni odbor, ki zastopa interese
obĉanov obĉine Breţice. Njegova naloga je tudi informiranje javnosti ter seznanitev z
vsemi postopki, ki se odvijajo na podroĉju umešĉanja NSRAO. Javnosti naj bi bilo na
ta naĉin omogoĉeno izraţeno posredovanje pripomb. Vodstveni odbor se je zavezal,
da bo obravnaval vse pripombe in predloge in objavil usklajena in neusklajena
stališĉa.
Izredno pomembno vlogo je odigral Odbor Deĉno selo, ki je raziskoval govorice o
odlaganju radioaktivnih oziroma drugih nevarnih odpadkov v opušĉen raziskovalni
rudniški jašek v Deĉnem selu. Odpiranje vpadnikov in analize vode, zraka ter
sedimentov so sicer pokazale, da v jaških niso bili odloţeni radioaktivni oziroma drugi
nevarni odpadki in tako so demantirali govorice, ki so vzbujale nezaupanje pri
okoliških prebivalcih.
Pomemben vidik komunikacijskih aktivnosti so bile organizacije ekskurzij. Obiski
ciljnih skupin v Brinju pri Ljubljani, kjer je skladišĉe odpadkov iz industrije, medicine in
raziskovalnih dejavnosti, so pokazali veliko zanimanje, saj so si obĉani tako lahko
ogledali, za kakšne odpadke gre in vstopili v skladišĉe. Tudi ogled raziskovalnega
središĉa na Inštitutu Joţef Štefan je v veliki meri seznanjal obiskovalce s samim
procesom radioaktivnosti.
Lokalno partnerstvo Breţice je organiziralo tudi ogled dveh odlagališĉ NSRAO in
sicer v Franciji in na Ĉeškem. Obenem so se predstavniki sestali tudi s predstavniki
lokalnih skupnosti in imeli moţnost pogovoriti se o vseh pereĉih vprašanjih, ki so se
porajala tekom poteka postopka v Sloveniji. Ekskurzija v Belgiji, po katerem modelu
je bila ustavitev lokalnih partnerstev v naši drţavi tudi povzeto, pa je podala veliko
informacij, kako je mogoĉe vkljuĉiti lokalno prebivalstvo v lokalna partnerstva brez
vmešavanja politike. Stanje v Belgiji je zelo podobno našemu, saj imajo potrjeno
lokacijo na meji med dvema obĉinama in njihov primer jasno kaţe, kako je mogoĉe
delovanje dveh lokalnih partnerstev loĉeno pa kljub temu skupaj. Med njimi ni ĉutiti
rivalstva, kot je to med Lokalnim partnerstvom Krško in Breţice. V Breţicah je bilo
ves ĉas obĉutiti favoriziranje lokacije v obĉini Krško, ki je bila naposled 30. 12. 2009
tudi potrjena na Vladi R Slovenije. Belgijski model predvideva nadaljevanje
partnerstev tudi po doloĉitvi lokacije za NSRAO, pri nas pa je pogodben odnos
sestavljen tako, da Lokalno partnerstvo Breţice preneha po potrditvi lokacije na vladi.
Kljub nezadovoljstvu obĉanov obĉine Breţice nad izvedenim postopkom izbora
lokacije pa se jasno izraţa ţelja po nadaljevanju partnerstva še naprej. Trenutno ima
Lokalno partnerstvo Breţice tromeseĉno obdobje, to je do konca meseca marca
2010, da dokonĉa aktivnosti, ki jih je planiralo izvesti v letu 2009, pa zaradi motenj v
financiranju projektov niso bile izvedene. Veliko se razpravlja o preoblikovanju
partnerstva. Obĉani ţelijo aktivno sodelovati pri izgradnji odlagališĉa, predvsem pa
ţelijo biti informirani o vseh dogajanjih po zaĉetku obratovanja. In prav to priloţnost
vidijo v Lokalnem partnerstvu Breţice.
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Javnost ţeli sodelovati v postopku. Svoje zahteve in pobude je dajala v Lokalnem
partnerstvu Breţice preko Vodstvenega odbora, ki je zastopal interese javnosti kot
tudi obĉine Breţice. Vodstveni odbor je njihove zahteve in interese posredoval ARAO
in pristojnim institucijam. Ţal ugotavljam, da pristojni pobud in zahtev, ki so jih dajali
obĉani, niso v celoti upoštevali.
Prav zahteva po nadaljevanju Lokalnega
partnerstva Breţice, ki je bila jasno izraţena tudi s strani obĉanov na predstavitvi
Idejnega projekta odlagališĉa 2. 3. 2010 v Šentlenartu, kaţe na to, da obĉani zaupajo
Vodstvenemu odboru in si ţelijo takšno obliko sodelovanja še naprej. Na njihovo
pobudo je VO LPB sprejel sklep o nadaljevanju svojega dela tudi po sprejetju DLN na
svoji zadnji seji in predlagal obĉinskemu svetu, da sprejme takšen sklep. Na 25.
redni seji obĉinskega sveta, dne 29. 3. 2010, je bilo podano poroĉilo o delu
Vodstvenega odbora. Svetniki so ocenili delo kot zelo dobro in s sprejetim sklepom
izrazili zahtevo po nadaljevanju dela. Sprejet je bil naslednji sklep: »Lokalno
partnerstvo v obĉini Breţice se naj kontinuirano nadaljuje tudi v ĉasu naĉrtovanja in
obratovanja odlagališĉa NSRAO na lokaciji Vrbina, za katero je sprejet drţavni
prostorski naĉrt. Delovanje lokalnega partnerstva Breţice se naj nadaljuje z
razširitvijo na vse objekte, povezane z nuklearno energijo v naši neposredni bliţini ter
z rekonstruiranjem organov z razširitvijo na vse krajevne skupnosti v obmoĉju 10-km
pasu od objekta NSRAO.«7 Sprejeti sklep je bil posredovan ARAO, LPB, Varuhu
ĉlovekovih pravic RS, Ministrstvu za gospodarstvo, Direktoratu za energijo,
Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje in prostor, ţupanu obĉine
Breţice, direktorju obĉinske uprave obĉine Breţice in oddelku za prostorsko
naĉrtovanje in razvoj obĉine Breţice.
Republika Slovenija mora spoštovati Aarhurško konvencijo in omogoĉiti javnosti
sodelovanje. Iz tega predvidevam, da bo v bliţnji prihodnosti pripravljen nov koncept
sodelovanja javnosti (nova organizacija Lokalnega partnerstva) in bo tako javnosti
omogoĉeno aktivno sodelovanje pri teh zadevah še naprej.

7

Vir: Zapisnik 25. redne seje obĉinskega sveta Breţice z dne 29. 3. 2010.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke
CSRAO - Centralno skladišĉe radioaktivnih odpadkov
DLN – drţavni lokacijski naĉrt
LPB – Lokalno partnerstvo Breţice
MAAE – Mednarodna agencija za atomsko energijo
NEK – Nuklearna elektrarna Krško
RAO – radioaktivni odpadki
NSRAO – nizko in srednje radioaktivni odpadki
VO – Vodstveni odbor
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PRILOGE
PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA IZVEDBO ANKETIRANJA
1. Ali se vam zdi, da je moţno radioaktivne odpadke popolnoma varno skladišĉiti
in nato trajno odloţiti?
- povsem neverjetno
- malo verjetno
- precej verjetno
- popolnoma verjetno
- ne vem, ne morem oceniti
2. Obĉna Breţice sodeluje v postopku izbora lokacije za odlagališĉe nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov. Kaj menite o tem?
- strinjam se brez veĉjih pomislekov
- strinjal bi se, ĉe bi strokovnjaki dokazali, da je lokacija res ustrezna
- strinjal bi se, ĉe bi s prijavo soglašali vsi krajani
- strinjal bi se, ĉe bi zaradi uvrstitve v postopek dobil ustrezno nadomestilo (v
obliki posodobljene infrastrukture, cest ali drugih skupnih objektov)
- strinjal bi se, ĉe bi krajani dobivali ustrezno finanĉno nadomestilo
- pod nobenim pogojem se ne bi strinjal
- ne vem
3. Komu bi zaupali glede informacij o umešĉanju radioaktivnih odpadkov v vaši
bliţini:
- medijem (ĉasopis, radio, internet ...)
- drţavnemu zboru
- ARAO
- Zvezi ekoloških gibanj Slovenije
- ţupanu
- obĉinskemu svetu
- lokalnemu zdravniku
4. Kakšne posledice bi imela umestitev odlagališĉa NSRAO v vašo bliţino:
- sevanje iz odlagališĉa bo škodljivo vplivalo na ljudi
- v obĉini se bo veliko vlagalo v javno infrastrukturo (ceste, vodovod,
kanalizacija ...)
- zaradi prisotnosti odlagališĉa se bodo ljudje izseljevali
- odprla se bodo nova delovna mesta
- turisti se bodo izogibali kraju
- zaradi stalnega nadzora bo veĉja varnost pred sevanji kot drugod
- kmetijstvo bo propadlo, ker nihĉe ne bo kupil pridelkov iz tega kraja
5.
-

Ali poznate delo Lokalnega partnerstva Breţice?
da
ne
ne vem
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6. Kako ocenjujete delo lokalnega partnerstva Breţice pri umešĉanju odlagališĉa
NSRAO?
–
–

dobro
slabo

7. Kaj dela lokalno partnerstvo Breţice?
8. Ali menite, da bi se moralo delovanje lokalnega partnerstva Breţice po
umestitvi nadaljevati?
DA
NE
NE VEM

-

9. Nekaj podatkov o anketirancu:
- spol:
M
Ţ
- Starost___________ let
- KS v kateri ţivite:
Šentlenart
Artiĉe
Skopice
- Zaposlitveni status:
Zaposlen
Nezaposlen
Upokojenec
Dijak, študent

Hvala za sodelovanje!
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA

Študentka Anica Novoselović izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki
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Diplomsko delo je lektorirala profesorica slovenšĉine Janja Rostohar.

Anica Novoselović

Globoko, 14. 4. 2010
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