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POVZETEK 
 
Magistrska naloga obravnava načine iskanja družbene sprejemljivosti jedrskih objektov v 

Sloveniji, z vidika države kot lastnika jedrskega (ih) objekta (ov) in umeščevalca v prostor, z 

vidika sosednje in domicilne lokalne skupnosti, v kateri je že umeščen jedrski objekt (NEK), 

in v katero se umešča še drugi ter z vidika predstavnikov v lokalnih partnerstvih, kateri so 

hkrati tudi sosednji in neposredni prebivalci obstoječega jedrskega objekta (NEK) in potrjene 

lokacije naslednjega jedrskega objekta (odlagališča NSRAO). Tako v teoretičnem, kot v 

empiričnem delu, nam je bilo vodilo obravnavane tematike proces iskanja družbene 

sprejemljivosti za umeščanje odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, v občini Krško. 

 

Rezultati raziskave so delno potrdili že znane ugotovitve iz predhodnih študij in 

javnomnenjskih raziskav, dodatno pa smo z analizo odnosov in razmerij med vsemi zgoraj 

navedenimi akterji pridobili nova spoznanja. Analiza je zavzemala ustreznost jedrske energije 

za reševanje problemov z energijo v Sloveniji, tveganja povezana z jedrsko energijo, učinke 

jedrskih objektov na lokalno okolje, sobivanje lokalne skupnosti z jedrskim objektom, 

poglede na možnosti umeščanja dodatnih jedrskih objektov, koristnost in prihodnost 

lokalnega partnerstva, vlogo države in lokalne skupnosti pri umeščanju jedrskih objektov ter 

poglede na čim boljšo družbeno sprejemljivost jedrskih objektov v prihodnosti. 

 

Med najpomembnejše zaključke naloge bi lahko uvrstili dejstva, da izvedena raziskava kaže 

prevladujoče negativno stališče udeležencev na lokalni ravni do novih jedrskih objektov. 

Odnosi med glavnimi protagonisti procesa umeščanja in iskanja družbene sprejemljivosti za 

odlagališče NSRAO niso bili dovolj transparentni in institucionalizirani. Evidenten 

tehnokratski pristop pri umeščanju odlagališča NSRAO bi bilo v bodoče potrebno zamenjati z 

bolj demokratičnim in komunikativnim, nadomestila in kompenzacije za lokalno skupnost pa 

ne bi smela imeti dvojnega (protislovnega) učinka. Dobro koordinirana, smiselna, fleksibilna 

in diferencirana komunikacijska kampanja je nujen pogoj za uspešno izveden celotni proces 

iskanja družbene sprejemljivosti. Večina raziskovalnih vprašanj v nalogi je bila v celoti ali 

delno, pod določenimi pogoji, potrjenih, na postavljena vprašanja pa smo dobili pričakovane 

odgovore. 

  

Ključne besede: družbena sprejemljivost, jedrski objekti, tveganja, učinki jedrskih objektov, 

država, lokalna skupnost, lokalno partnerstvo 



 

 

SUMMARY 
 

 

Master's thesis deals with the ways of searching social acceptability of Nuclear power plant 

objects in Slovenia from different points of view: the government as the owner of Nuclear 

power plant and installer into the habitat, neighboring and domicile local community into 

which the Nuclear power plant is already installed and into which the second is being installed 

and representatives of local partnerships which are also neighboring and direct residents to the 

Nuclear power plant. In the theoretical as well as in practical part of thesis we want to analyze 

the process of social acceptability for radioactive waste repository on location Vrbina in the 

city Krško. 

 

The results of the research have partially confirmed already known findings from previous 

researches of Public opinion. With the analysis of relationships between all above mentioned 

parts we have came to the new knowledge. The research analyzed acceptance of nuclear 

energy for saving energetic problems in Slovenia, risks connected to the nuclear energy, 

effects of Nuclear power plants objects on local environment, coexistence of local community 

with nuclear power plants objects, aspects on possible new additional nuclear power plant 

objects, benefits and the future of local partnerships, the role of the government and the local 

community in installation and aspects of social acceptability in the future of nuclear power 

plants objetcs.     

 

 Among the most important results of the thesis we could include the fact that the research 

shows negative stand points on local level toward Nuclear power plant objects. Relationships 

between the main protagonists were not transparent enough and institutionalized. 

Technocratic approach for installation nuclear power plant waist should be switched to 

democratic with more communication. The necessary condition for the whole process of 

social acceptability is good and differentiated communication and the compensations for the 

local community should be well coordinated, sensible and should be flexible. We have 

received expected answers for the most of the questions in our research. 

 

Key words: social acceptability, nuclear power plants, risks, the effects of nuclear power, 

plant objects, the government, local community, local partnership 
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1. UVOD 
 

Po Aarhuški konvenciji, sprejeti  15. junija  1998 v Danskem mestu  Aarhus,  in h kateri je s 

podpisom pristopila tudi Republika Slovenija, je za umestitev v prostor in izgradnjo objektov, 

ki so obremenjujoči  za okolje, potrebno sodelovanje in soglasje javnosti – lokalne skupnosti. 

Med temi so v konvenciji našteti tudi jedrski objekti. Konvencija o dostopu do informacij, 

sodelovanju javnosti pri odločanju in dostopu do varstva pravic v okoljskih zadevah, je prvi 

pravno obvezujoči mednarodni dokument, ki je v celoti namenjen spodbujanju razvoja 

okoljevarstvene demokracije. Osredotoča se na sodelovanje nevladnih organizacij in drugih 

pripadnikov civilne družbe pri sprejemanju odločitev, pomembnih za ohranjanje zdravega 

življenjskega okolja. Uveljavlja načelo doseganja družbenega konsenza za odločitve, ki 

vplivajo na okolje, saj izkušnje držav z dolgo demokratično tradicijo potrjujejo, da se tako 

sprejete odločitve uresničujejo hitreje in bolj učinkovito. Pravica bodočih generacij do 

zdravega življenjskega okolja je z Aarhuško konvencijo prvič dobila status pravno obvezujoče 

norme. Brez izrecnega soglasja javnosti – družbene sprejemljivosti, država ne more pristopiti 

k izgradnji takih objektov. 

 

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z družbeno sprejemljivostjo, si večinoma predstavljajo, da je to 

področje sorazmerno preprosto, lahko razumljivo in da ga vsi razumejo enako, če so jim 

znane osnovne informacije ter dejstva o jedrski energiji in jedrskih objektih. Zato so pogosto 

presenečeni, ko ugotovijo, da si laična javnost te pojave razlaga po svoje, in da te razlage kar 

pogosto odstopajo od fizikalnih spoznanj, s katerimi nastopajo strokovnjaki. Po mnenju 

jedrske stroke predstavlja jedrska energija najcenejšo in najčistejšo obliko energije,  jedrski 

objekti pa eni izmed najbolj varnih in okolju najmanj obremenjujočih objekov. Pa vendar 

laična javnost temu ni tako soglasna, zlasti ko gre za umeščanje objekta v  njihovo lastno 

okolje, saj se tak objekt dojema kot skrajno nevaren, z možnimi negativnimi vplivi na zdravje 

in okolje, z občutki strahu, nesreč in drugih negativnih čustev.  

 

V slovenskem prostoru je področje raziskovanja Družbene sprejemljivosti umeščanja jedrskih 

objektov še dokaj novo. Prvi zametki obravnave tematike se v Sloveniji pojavljajo v letih 

1985 do 1993, ko so bile s strani države izvedena delna informiranja predstavnikov lokalnih 

skupnosti o potencialni lokaciji odlagališča NSRAO in nadalje leta 1994, ko je po naročilu 

Sekretariata za gospodarsko infrastrukturo občine Krško, dr. Franc Žibert izdelal raziskovalno 
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nalogo – Posredni stroški Nuklearne elektrarne Krško. V nalogi je, poleg obravnave internih 

in eksternih stroškov produkcije, ekoloških bremen in davkov, v zadnjih dveh poglavjih  

obravnaval tudi lokalne koristi od NEK in neto zahtevke okolja. Pri omenjanju lokalnih 

koristi je navajal, da se pojavljajo razlike v fazi gradnje objekta in v fazi obratovanja. Če je 

imel objekt v fazi gradnje še pozitiven učinek na lokalno okolico (ekonomski učinki, razvoj 

stroke, prometna in gradbena infrastruktura, zaposlitev), pa so v fazi obratovanja ti učinki 

nasprotni. Dodatnih zaposlitev ni več, vlaganj v infrastrukturo tudi ne, povečujejo pa se 

obremenitve okolja (odpadki, povečan tovorni promet), psiho-socialni negativni učinki (strah, 

predvsem zaradi znanih jedrskih nesreč) in razvrednotenje bivalnega okolja. Pri neto 

zahtevkih okolja pa dr. Žibert  ugotavlja, da imajo lokalni prebivalci pravico do povračila 

škode. Povračilo se nanaša na dejstva, da okoliški prebivalci niso imeli vpliva na odločanje o 

gradnji objekta, da so v bližini objekta visokega rizika, da imajo pravico plačila za strah 

(zaradi rizika nesreče), da so nepremičnine v bližini razvrednotene, s tem pa tudi izgubljeni 

dobiček.  Kot oblike povračil omenja nadomestila, davčne olajšave in subvencije. Nadaljnje 

obravnave zasledimo koncem devetdesetih let že v zvezi z izborom lokacije za nov jedrski 

objekt - Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (v nadaljevanju: NSRAO), pri 

profesorjih in raziskovalcih na FDV (Lukšič, 1998-1999; Kos, 2000) ter nato še leta 2002, ko 

so nastajale prve razlage sprejete Aarhuške konvencije iz leta 1998, ki ureja 3 sklope 

demokratičnih pravic civilne družbe na področju varstva okolja (Marega in Kos, 2002).  

 

Intenzivnejšo obravnavo te tematike zasledimo od leta 2003 naprej, ko je država, v njenem 

imenu Agencija za radioaktivne odpadke (v nadaljevanju: ARAO), odprla prve razprave in 

študije za določitev lokacije za umestitev odlagališča, kjer se je poleg tehničnega dela že 

razpravljalo tudi o iskanju družbene sprejemljivosti. V te razprave okoli družbene 

sprejemljivosti so se aktivno udeleževali v našem prostoru predvsem doktorji iz FDV (Marko 

Polič, Drago Kos, Andrej Lukšič) in zaposleni ter sodelavci v ARAO (Nadja Železnik, 

Darinka Pek Drapal in Metka Kralj). V tem obdobju je nastalo kar nekaj raziskav (Polič, 

2005) in javnomnenjskih raziskav (Predprimerjalna študija, 2005 in Študija variant, 2006), ki 

jih je naročila ARAO. Rezultati javnomnenjskih raziskav so bili, zaradi razpršenosti 

anketirane populacije (občine Sevnica, Krško, Brežice) in zaradi premajhnega števila 

anketirancev, kot se je kasneje pokazalo, s stališča družbene sprejemljivosti za lokalno 

skupnost Krško, povsem neprimerljivi in neuporabni,  glede na ozek izbor lokacije (Vrbina v 

občini Krško).  
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Najbolj primerljiva in celovita javnomnenjska raziskava družbene sprejemljivosti umeščanja 

jedrskega objekta v Sloveniji (v našem primeru odlagališča NSRAO), je bila po naročilu 

Lokalnega partnerstva Krško izvedena spomladi leta 2009. Izvedla jo je skupina 

raziskovalcev iz FDV pod vodstvom dr. Klementa Podnarja, ki je zajemala tako anketiranje 

prebivalcev neposredno ob obstoječem jedrskem objektu – NEK in potencialni lokaciji 

odlagališča, kot tudi telefonske vzorce v štirih mejnih krajevnih skupnostih ter na področju 

celotne občine. Rezultat raziskave je pokazal manj kot 50% družbene sprejemljivosti za 

odlagališče NSRAO, kar pa je kasneje občini Krško zadostovalo, da je podala soglasje za 

Državni prostorski načrt in s tem tudi zeleno luč za umeščanje odlagališča.  
 

Sicer je bila koncem leta 2009, po že dokončno potrjeni lokaciji odlagališča NSRAO v občini 

Krško, na pobudo Lokalnega partnerstva Brežice in naročnika ARAO, izvedena še dodatna 

raziskava javnega mnenja v 5 krajevnih skupnostih občine Brežice, ki jo je agencija 

NINAMEDIA izvedla v telefonski in terenski anketi. Rezultati raziskave so pokazali, da bi se 

referenduma, na katerem bi se odločali glede gradnje odlagališča nizko in srednje 

radioaktivnih odpadkov, udeležila velika večina anketirancev po vseh KS - večina 

anketirancev v Krški vasi, Skopicah in Artičah bi glasovala proti, v Brežicah in Šentlenartu pa 

bi bila večina za. Najbolj izrazito proti so bili  krajani v Skopicah (72,4%) in Krški vasi 

(64,5%), najmanj  nasprotnikov pa je bilo v Šentlenartu (24,4%). Stališča o posledicah 

izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov za kraj, v katerem se bo 

odlagališče nahajalo, so precej pisana in se zelo razlikujejo med posameznimi KS. Krajanom 

Artič, Krške vasi in Skopic se je zdelo najbolj verjetno, da bo sevanje iz odlagališča škodljivo 

vplivalo na zdravje ljudi, najmanj verjetno pa, da bi se odprla nova delovna mesta. Da bi se 

moralo delovanje lokalnega partnerstva nadaljevati tudi po izboru lokacije za odlagališče, je 

pritrdilno odgovorila velika večina anketirancev po vseh KS, še najmanj takšnih pa je v 

Šentlenartu (78,0%). 
 

Izkušnje s področja iskanja družbene sprejemljivosti za odlagališče NSRAO, ki  so se v stroki 

in pri lokalnih prebivalcih pridobile v tem času,  so bile tudi delavnice CIP1 in obiski krajev z 

jedrskimi objekti v tujini, kjer so se tako slovenski strokovnjaki, kot tudi zainteresirana 

javnost seznanjali s postopki in iskanjem družbene sprejemljivosti v državah z veliko daljšo 

                                                
1 CIP - Eden od mednarodnih projektov, ki se ukvarja z vprašanji vključevanja javnosti na področju ravnanja z radioaktivnimi 

odpadki in uvaja sodobne komunikacijske pristope. 
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jedrsko tradicijo. Izmenjevali so si izkušnje ter opozarjali na napake, čeprav je bilo večkrat 

poudarjeno, da je vsako okolje po svoje specifično. 

Evidentno je bilo s strani slovenskih udeležencev zaznati, da so rešitve v državah z daljšo 

jedrsko tradicijo (Velika Britanija, Francija, Belgija) sprejemljivejše za družbo ter da so 

gospodarski, ekonomski in finančni vložki v okolje, kjer se umešča jedrski objekt bistveno 

večji, kot je bilo to v procesu iskanja družbene sprejemljivosti za odlagališče NSRAO 

storjeno pri nas. Poleg tega v tujini, v procesu umeščanja - iskanja družbene sprejemljivosti, 

sočasno potekajo pogovori o finančnih in tehničnih, še posebej pa o okoljevarstvenih vidikih. 

V primeru odlagališča v Sloveniji se je v začetnih letih iskanja družbene sprejemljivosti 

govorilo samo o tehničnih vidikih odlagališča, o okolje-varstvenih skoraj nič, zadnji dve leti 

pa tudi zaradi zahtev lokalnega prebivalstva, najintenzivneje o nadomestilih prebivalcem. Ob 

tako vodenem postopku se je na koncu zgodilo, da so se v lokalni skupnosti pogovarjali 

izključno o denarju, vsi ostali vidiki pa so bili zanemarjeni. Do takšnega zaključka so prišli 

tudi vsi akterji (predstavniki države, lokalne skupnosti in neposredni prebivalci občine Krško) 

na zadnji  5. delavnici CIP, oktobra 2009, v Ljubljani. 

 

Napake, ki so bile na področju iskanja družbene sprejemljivosti za odlagališče največkrat 

poudarjene so bile: nezaupanje v institucije – naprimer spreminjanje pravil med procesom, 

prevelik  vplivi skupin s “posebnimi” interesi,  dogovarjanje občine in države mimo lokalnih 

partnerjev, časovne omejitve postopka in nenazadnje tudi premajhna vključenost državnih 

inštitucij v delo lokalnih partnerstev. Ponujale so se tudi nekatere priložnosti za lokalno 

okolje, ki v tem procesu niso dodobra izkoriščene: finančna kompenzacija, vpliv prebivalcev 

na razvoj regije, spoznavanje tujih izkušenj, dostop do informacij in priložnost za poravnavo 

dolgov (ARAO, 2009). 
 

 1.1 Cilj in namen naloge 

 

Cilj magistrske naloge je pridobiti, s pomočjo že znanih domačih in tujih teoretičnih izhodišč 

ter izvedene lastne raziskave, nova spoznanja o razumevanju družbene sprejemljivosti in z njo 

povezanih pojavov v širši javnosti in skupnosti, ki je že več desetletij povezana z jedrskim 

objektom. Prav tako odkriti stališča in odnos do družbene sprejemljivosti v različno vpletenih 

skupinah ter ugotoviti medsebojne odnose različnih dejavnikov in njihov relativni prispevek 

pri iskanju sprejemljivosti. Uporabiti tako pridobljena spoznanja za izdelavo izhodišč za 

prihodnja iskanja družbene sprejemljivosti morebitnih novih jedrskih objektov v Sloveniji. 
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Namen naloge je usmerjen v doprinos konsinstentnejšega iskanja družbene sprejemljivosti ob 

morebitnem umeščanju drugega bloka NEK (za kar že nekaj let potekajo raziskave), da bi se v 

to iskanje enakopravno vključila vsa zainteresirana javnost, ter da bi se dosledno spoštovale 

mednarodne pogodbe, ki jih je Slovenija podpisala na tem področju. 
 

Področje raziskovalnega problema »Družbena sprejemljivost  umeščanja jedrskih objektov v 

Sloveniji« je neposredno povezano z državno, lokalno, okoljsko, gospodarsko, ekonomsko in 

socialno tematiko, proučuje stvarne probleme ljudi, njihovo gledanje na  položaj in njihovo 

razumevanje položaja. Raziskuje življenje in doživljanje ljudi ter njihov pogled na reševanje 

problema.  
 

 1.2 Struktura naloge 

 
Magistrska naloga je razdeljena na uvod, sledita dva glavna poglavja s podpoglavji ter 

zaključek z uporabljeno literaturo in prilogami. V uvodu smo naprej predstavili izhodišča, ki 

so podlaga za potrebno iskanje družbene sprejemljivosti, ter v nadaljevanju analizirali 

dosedanje izvedene  javnomnenjske raziskave in študije na to temo v slovenskem prostoru. V  

prvem delu smo najprej v petih podpoglavjih preučili zgodovino in novejše raziskave 

družbene sprejemljivosti v svetu, analizirali strateške državne dokumente s ciljem prikaza 

potrebnosti jedrske energije pri nas, povzeli teoretična izhodišča o definicijah družbene 

sprejemljivosti, pregledali in analizirali na primeru odlagališča NSRAO potek ugotavljanja 

družbene sprejemljivosti in na koncu še prikazali namen, cilj, strukturo in naloge Lokalnega 

partnerstva Brežice in Krko. V drugem delu, ki temelji na lastni kvalitativni raziskavi, smo 

naprej razložili cilj in namen raziskave, opredelili raziskovalna vprašanja in metodologijo ter 

obseg raziskave, pričakovane rezultate, v nadaljevanju pa analizirali in interpretirali podatke. 
 

V zaključni razpravi smo sistematično in strnjeno, kot sintezo končnih spoznanj in stališč, 

podali glavne ugotovitve raziskave ter odgovorili na v uvodu postavljene cilje in namene 

naloge ter raziskovalna vprašanja.  
 

V sklepnih mislih smo podali predloge in model za nadaljnje in konsistentnejše iskanje in 

ugotavljanje družbene sprejemljivosti ter tudi  predloge za nadaljnje raziskovanje. 
 

Zaključku sledijo še uporabljena literatura in prilogi (seznam kratic in anketni vprašalnik). 
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2.  OBRAVNAVE DRUŽBENE SPREJEMLJIVOSTI 
 

2.1 Raziskovanje družbene sprejemljivosti v svetu  
 
V tujini je raziskovanje družbene sprejemljivosti že dolgoletni proces, ki se je v začetku (letih 

1970 – 1980) izvajal na način raziskav javnega mnenja in statističnih študij (Newmark et all, 

1973), šele kasneje po letu 1984 pa tudi kot obširnejše raziskave in znanstveni prispevki 

(Kazis, 1984). Začetki temeljitejših raziskav segajo v leto 1980, nekako po prvi večji jedrski 

nesreči v Three Mile Island-u v ZDA, ko so tamkajšnji strokovnjaki spoznali, da prihodnost 

jedrske energije temelji na preprečevanju takšnih nesreč. V ta namen so ustanovili Institut za 

operacije z jedrsko energijo, katerega glavna naloga je bila, da podjetja, ki so upravljala z 

jedrskimi objekti, prisili k izboljšanju varnostnih ukrepov. K večji varnosti objektov in s tem 

tudi družbeni sprejemljivosti, so v ZDA pripomogle prvo ustanovljene nevladne organizacije, 

ki so delovale nekako kot čuvaji nasproti upravljalcem jedrskih objektov, hkrati pa tudi 

obveščale in informirale lokalno prebivalstvo o dogajanjih v teh objektih. Nesreča, kot je bilo 

zgoraj omenjeno in še nekaj manjših, so v ZDA obrnile javno mnenje o jedrskih objektih iz 

pozitivnega v negativno, kar je skupaj s skromno rastjo energetskih potreb ob koncu 

osemdesetih let botrovala skorajšnjemu zastoju gradenj novih jedrskih objektov. Pred 

pričetkom gradenj nove generacije jedrskih objektov, so bile izvedene temeljite analize 

javnega mnenja, ki so pokazale, da je potrebno jedrsko energijo temeljiti, ne samo na 

tehnoloških in ekonomskih dejavnosti, temveč tudi na soglasju javnosti.  

 

V Evropi se je potreba po raziskavah javnega mnenja močno povečala v času po černobilski 

nesreči. Ta je veliko pripomogla k spremembam marsikatere državne jedrske politike. V tem 

obdobju je bila opravljena primerjalna raziskava o tem, kako je omenjena nesreča vplivala na 

javno mnenje v štirih različnih državah: Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji in na Finskem. 

Avtorji ugotavljajo, da je bila v Nemčiji situacija zelo sporna, saj je v tistem obdobju 

pridobivala tretjino električne energije iz jedrskih objektov. Pred černobilsko nesrečo so bili 

nasprotniki jedrske energije v manjšini, po omenjeni nesreči pa se je število nasprotnikov 

jedrske energije povzpelo na 80%. Ravno tako je podpora jedrski energiji upadla v Franciji, 

vendar v javnosti ni bila tako skrajno negativnega odziva kot v Nemčiji. To avtorji pripisujejo 

dejstvu, da so francoski reaktorji grajeni po drugačnih načrtih kot je bil černobilski. Tudi na 

Finskem je bilo zaznati precej negativno reakcijo na omenjeno jedrsko nesrečo, posledica pa 

je bila začasna zamrznitev razvoja jedrske industrije. V tistem času so na Finskem obratovali 



 

7 

štirje jedrski objekti. V Veliki Britaniji je bilo v letu po nesreči še zaznati veliko stopnjo 

nasprotovanja jedrski energiji, v nadaljevanju pa se je tudi nasprotovanje kmalu zmanjšalo in 

se vrnilo k svojim ustaljenim vrednostim. Avtorji zaključujejo, da je v vseh omenjenih 

državah mogoče zaznati trend nasprotovanja rabi jedrske energije. Večje spremembe pa se 

kažejo ob vprašanjih jedrskih nesreč, vendar pa je mogoče trditi, da je tudi vpliv tovrstnih 

nesreč na javno mnenje le začasen (Hansen et all, 1988).  

 

V današnjem času problem družbene sprejemljivosti posamezni raziskovalci opredeljujejo na 

način, da je odnos skupnosti oziroma  družbena sprejemljivost eden pomembnejših 

dejavnikov pri planiranju in umeščanju nekaterih dejavnosti v lokalno okolje. Iz Poljske 

prihajajo podatki o raziskavah javnega mnenja, kjer strokovnjaki ugotavljajo, da se je zaradi 

dviga življenjskega standarda onesnaženost okolja zmanjšala, čeprav postaja težava v 

naraščajočem številu osebnih avtomobilov in odpadnih voda. Avtorji ugotavljajo, da se 

povečuje zavedanje javnosti o okoljskih vprašanjih. Med najbolj kontroverznimi vprašanji so 

gradnja novih cest in gradnja energijskih objektov (jedrski projekt Zarnowiece) ter gradnja 

rezervoarjev kot je v Czorsztynu. Predvsem se lokalne skupnosti otepajo gradnje odlagališč 

odpadkov, sežigalnic in nasploh objektov, kateri bi jim lahko pomenili ogrožanje zdravja 

(Kurek et all, 2001). 

Kot eno izmed relevantnih raziskav javnega mnenja v novejšem času, lahko upoštevamo tudi 

Eurobarometer.  Iz poročila za leto 2007 je v sklopu vprašanj o percepciji jedrske varnosti 

razvidno, da so Evropejci percepirali jedrsko energijo prej kot tveganje, kakor prednost, 

oziroma nevtralni vir energije (Eurobarometer, 2007:17).  S tem se je strinjalo tudi 58% 

Slovencev, medtem ko jih je bilo 34% mnenja, da ima jedrska energija več prednosti kot pa 

tveganj. Razlike po spolu so pokazale, da več moških kot žensk vidi v jedrski energiji več 

prednosti kot pa slabosti. Enako je veljalo za bolj izobražene in tiste, ki so bili o jedrski 

energiji informirani (so obiskali jedrski objekt), ni veljalo pa za tiste, ki živijo v bližini 

jedrskega objekta (v radiusu 50 km) ali pa so zaposleni v jedrskem objektu, oziroma poznajo 

nekoga, ki je (Eurobarometer, 2007: 19-20).  Na vprašanje, če se zdi, da obstoj in delovanje 

jedrskega objekta v državi predstavlja tveganje za respondenta in njegovo družino, se je le 4% 

Slovencev opredelilo negativno, kar 54% vprašanih je menilo, da jedrski obrat v Sloveniji 

predstavlja visoko grožnjo (Eurobarometer, 2007: 21). Naslednji sklop vprašanj se je nanašal 

na percepcijo dejavnikov tveganja povezanih z jedrsko energijo. Tako lahko zaznamo, da so 

se kot največji dejavniki tveganja zdeli možnost terorističnega napada, nestrokovno delovanje 
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z radioaktivnimi odpadki in shranjevanje radioaktivnih odpadkov. Kar 74% respondentov se 

je strinjalo, da je terorizem največja nevarnost jedrskim objektov, medtem, ko se je 50% 

vprašanih ni strinjalo s trditvijo, da so jedrski odpadki varno shranjeni in 46% se jih ni 

strinjalo s trditvijo, da je jedrski material varen pred zlorabami (Eurobarometer, 2007: 24). 

 

 

Graf 2.1: Delovanje jedrskega objekta kot tveganje za družino 
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Vir: Eurobarometer (2007): Europeans and nuclear safety; report. 

 

V enem od sklopov so bili anketiranci povprašani o odločanju in participaciji pri debatah o 

jedrski varnosti in energijskih vprašanjih na splošno. Pri pozitivnih odgovorih na vprašanje ali 

naj vsaka država članica odloča o varnostnih vprašanjih v svoji jedrski zakonodaji, so 

izstopale nove države članice, med katerimi je na prvem mestu Slovenija (84%), sledijo pa ji 

Češka (82%) in Slovaška (74%). Eno od vprašanj se je navezovalo na participacijo v 

odločevalnem procesu, kjer so odgovori pokazali na to, da bi 25% vprašanih pri sprejemanju 

jedrske zakonodaje želelo sodelovanja nevladnih organizacij, za Slovenijo je ta rezultat 27%. 

Druga opcija pravi, da naj se odločanje o jedrski zakonodaji prepusti izključno nacionalnim 

parlamentom. Na ravni EU se je s tem strinjalo 18% anketirancev, za Slovenijo je rezultat 

13%, kar je pokazatelj zaupanja v vladajoče strukture. Tretja opcija omenja zaupanje 

odgovornim inštitucijam v odločevalnem procesu. Na ravni EU je zaupanje do njih 24%, v 

Sloveniji pa nekoliko višje 29%.  
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O zadnji možnosti, ki predlaga, da bi posamezniki osebno sodelovali v odločevalnem procesu 

pa se je strinjalo 24% anketirancev iz EU in 20% anketiranih iz Slovenije (Eurobarometer, 

2007: 53-56).  

 

Graf 2.2: Participacija v odločevalnem procesu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Eurobarometer (2007): Europeans and nuclear safety; report. 

 

2.2 Jedrska energija v Sloveniji - DA ali NE  
 

2.2.1 Splošno 
 
Pri uporabi jedrske energije so bile raziskave in razvoj vedno zelo pomembne, v zadnjih dveh 

desetletjih pa so prinesle tudi nekaj zelo pomembnih rezultatov. Tu je potrebno izpostaviti 

predvsem tehnološki razvoj, ki je prinesel napredne reaktorje in gorivne cikle, napredno 

obravnavanje in shranjevanje jedrskih odpadkov ter jedrsko varnost. 

 

Skupno v  30 državah na svetu deluje približno 440 jedrskih elektrarn, ki proizvajajo približno 

16% vse električne energije na svetu. V EU je ta odstotek še bistveno večji, saj se znotraj 

povezave v jedrskih elektrarnah proizvede kar 31% električne energije. Ta energija je 

pomemben domači vir, saj bistveno zmanjšuje uvozno odvisnost njenih članic. Proizvodnja 

električne energije iz jedrskih elektrarn v svetu narašča, kljub omejeni izgradnji novih 



 

10 

elektrarn. Povečanje proizvodnje izhaja iz stalnega izboljševanja faktorjev obratovanja, 

prenovam in nadgradnjam ter povečevanju nazivnih moči starih elektrarn. 

 

Električna energija iz jedrskih elektrarn je po vseh ekoloških standardih najbolj »čista« 

energija, saj ne povzroča nobenih emisij toplogrednih plinov, niti druge vrste onesnaženj 

okolja in je zato v zadnjem času vse bolj v središču pozornosti strokovne javnosti, pri laični 

pa postaja vse bolj sprejemljiva. Takšne primere je zaznati na Finskem in v Franciji ter tudi v 

nekaterih državah vzhodne Evrope (Češka, Bolgarija, Romunija,  Slovaška).  

2.2.2 Trenutno stanje v Sloveniji 
 
V Sloveniji imamo trenutno tri jedrske objekte: Nuklearno elektrarno Krško, raziskovalni 

reaktor na inštitutu »Jožef Štefan« in Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov Brinje. Za 

četrti objekt odlagališče NSRAO je bil že sprejet Državni lokacijski načrt (Vrbina v občini 

Krško), za potencialni peti objekt  (drugi blok NEK) pa so že izdelane začetne študije in 

terenske raziskave. Država je kot upravljalec in lastnik jedrskih objektov v skladu z Zakonom 

o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, dolžna poskrbeti za strokovno in 

varno obratovanje teh objektov. Nadzor nad varnim obratovanjem opravlja Uprava RS za 

jedrsko varnost. Država je v širšem smislu odgovorna tudi za razvijanje in vzdrževanje 

splošne ravni stroke na področju jedrske varnosti ter načrtovanje uporabe jedrske energije, 

kamor spadata tudi raziskovalno delo in izobraževanje na akademski ravni. 
 

Širša jedrska stroka je v zadnjih 20 letih kadrovsko in materialno nazadovala. Zato tudi 

jedrska energija  že ves ta čas nima širše sistemske podpore ter usklajenega programa in ciljev 

na ravni države. Posamezni vidiki jedrske energije so bili razdeljeni Ministrstvu za okolje in 

prostor in energijo, Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, in Ministrstvu za gospodarstvo. 

Položaj jedrske energetike je bil v nekaj letih nazaj še poseben, saj je bilo Ministrstvo za 

okolje, prostor in energijo odgovorno hkrati za ekonomski del (energetika) in pravni nadzor 

nad uporabo jedrske energije (Uprava RS za jedrsko varnost). Strateških načrtov o razvoju 

jedrske stroke in podpornih dejavnosti uporabi jedrske energije nimamo. Razvoj jedrske 

stroke je zato prepuščen posameznim organom in ustanovam, ki so ga prilagodile svojim 

okoliščinam in interesom. Posledice so odliv strokovnjakov in preusmeritve programov.  
 

Glede na to, da že danes v Sloveniji proizvedemo 40% električne energije v NEK, ter da 

postaja gradnja nove jedrske enote v Sloveniji vse pogosteje omenjena smer bodočega našega 
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energetskega razvoja, bi bilo smiselno pričakovati, da bomo jedrski opciji in z njo povezanimi 

raziskavami in visoko strokovnimi kadri namenili bistveno večjo pozornost, kot jim jo 

namenjamo danes.  

 

Današnji svetovni trendi nakazujejo, da bi morali kot država z jedrsko tehnologijo sodelovati 

pri raziskavah, ki v ožjem energetskem smislu obravnavajo: 

 povečevanje moči in doseganje večjih izkoristkov; 

 izboljševanje jedrske varnosti in fizičnega varovanja; 

 podaljševanje življenjske dobe, obratovalnih ciklov in nova goriva; 

 vplive na okolje in preprečevanje težkih nesreč; 

 odlaganje, shranjevanje radioaktivnih odpadkov in razgradnjo. 

2.2.3 Priložnosti in izzivi 
 
Zaradi svoje specifične vloge, čiste in okolju prijazne energije, jedrska energija danes ponuja 

priložnost in izzive za konkurenčne prednosti gospodarstva in razvoja družbe v Sloveniji. 

Jedrska elektrarna Krško je drugi najcenejši proizvajalec električne energije v Sloveniji. 

Zaradi svoje specifične proizvodnje se stroškovna cena električne energije oblikuje po 

drugačni dinamiki in ni obremenjena s premikom cen drugih fosilnih goriv, saj cena urana ne 

sledi cenam le-teh. Zaradi vsega tega tudi v prihodnosti ne pričakujemo bistvenega in hitrega 

povečevanja cen energije iz NEK, kar pomembno vpliva na stabilizacijo cen, konkurenčnost 

domačega gospodarstva in pa tehten razmislek o nadgradnji obstoječe ali pa širitvi le-te na 

drugi blok. 

 

Nuklearna  elektrarna  Krško 

 

V skladu s tehnološko življenjsko dobo in resolucijo o nacionalnem energetskem programu bo 

NE Krško predvidoma obratovala do leta 2023. Izkušnje s podobnimi jedrskimi elektrarnami 

v svetu kažejo, da je mogoče podaljšati življenjsko dobo še za vsaj 20 let. Po končanem 

komercialnem obratovanju je predvideno zaprtje in razgradnja JE Krško. Razgradnja je 

odvisna od odvoza izrabljenega goriva in s tem gradnje odlagališča visoko radioaktivnih 

odpadkov ali izvoz goriva v drugo državo (npr. v regionalno odlagališče). Ob upoštevanju 

realne možnosti podaljšanega obratovanja NE Krško lahko pričakujemo, da razgradnja ne bo 

končana pred letom 2070. 
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Nuklearna elektrarna Krško 2 

 

Povečanje porabe električne energije zahteva potrebo po zagotovitvi dodatnih virov. 

Delovanje drugega bloka NEK bo po nekaterih raziskavah bistveno povečalo ponudbo 

električne energije na slovenskem trgu. Interes vsake države je, da izrabi najprej ugodne 

domače vire in s tem omeji odvisnost od uvoza. Trenutno se vsa potrebna energija zaradi 

povečane porabe uvaža, zato odvisnost od uvoza raste. Slovenija potrebuje že danes vsaj 400 

MW v pasu za pokrivanje svojih potreb. V naslednjih letih pa bo zaradi dotrajanosti 

obstoječih objektov potrebovala še dodatnih 500 MW. Jedrske elektrarne so čisti proizvajalci 

pasovne energije in to energijo je najlažje pokriti s projektom NE Krško 2, saj ob obstoječi 

NE ne pomeni premo-sorazmernega povečanja stroškov (RASK, 2008).  

 

Poudariti je treba tudi socio-ekonomske učinke, ki izhajajo iz delovanja večjih odjemalcev 

električne energije in njihov pomen za regijo v kateri delujejo, saj prispevajo k dodani 

vrednost, zaposlenosti, k investicijskemu potencialu, regionalnemu razvoju, zmanjševanju 

regionalnih disparitet in drugim socio-ekonomskim kazalnikom razvitosti regije in države. 

Konkurenčna prednost, ki jo v Sloveniji zagotavlja proizvodnja pasovne energije, po 

konkurenčnih cenah zagotavlja samo v kovinsko predelovalni industriji več kot 16.000 

delovnih mest, več kot 7.000 v trgovini in nekaj manj kot 1.000 v prometu (RASK, 2008). 
 

2.3 Družbena sprejemljivost 
 
Družbena sprejemljivost je rezultat presoje oziroma mnenjskega procesa, s pomočjo katerega 

posamezniki primerjajo zaznano realnost z njenimi znanimi alternativami in odločijo ali je 

obstoječe stanje boljše ali vsaj zadovoljivo podobno najbolj ugodnemu alternativnemu stanju. 

Pomembno je, da sprejemljivosti ne zamenjujemo z naklonjenostjo ali celo z navdušenjem do 

določene problematike. Kar jo pomembno loči od omenjenih pojmov je dejstvo, da gre za 

pripravljenost do obravnave, in da ima vedenjsko komponento, ki odseva stališča 

posameznika (Brunson, 1996).  

 

Družbene sprejemljivosti ne smemo razumeti v smislu dihotomne oziroma izključujoče 

kategorije (v smislu družbena sprejemljivost je ali pa je ni), pač pa kot kontinuum, saj se nivo 

sprejemljivosti spreminja skozi čas. Zato nekateri tuji zgledi merjenja družbene 
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sprejemljivosti slednjo operacionalizirajo s pripravljenostjo na pogajanja, ki naj bi bila dokaz 

stopnje družbene sprejemljivosti (Wolfe  et all, 2002). 

 

 Družbena sprejemljivost zajema pozitiven ali kvečjemu nevtralen vpliv predloženega posega 

na socialno življenje prebivalcev lokalne skupnosti ter tudi pozitiven ali vsaj nevtralen odnos 

do izgradnje obremenjujočega objekta v njihovem okolju. Za začetek postopka izbora lokacije 

je pomembno, da lokalna skupnost in njeni prebivalci ne nasprotujejo umeščanju v prostor in 

imajo vsaj pretežno nevtralen odnos do njegovega umeščanja, za izvedbo končne faze pa 

morajo lokalni prebivalci soglašati s samo izgradnjo  (Pek Drapal et all, 2005: 2). 

Postopki v procesu presoje družbene sprejemljivosti potekajo časovno v dveh stopnjah: 

 pred javno objavo o prijavi lokalne skupnosti za sodelovanje v postopku iskanja 

lokacije za izgradnjo objekta in  

 po javni objavi o prijavi lokalne skupnosti za sodelovanje v postopku iskanja lokacije 

za izgradnjo objekta. 

 

V fazi pred javno objavo lokalne skupnosti še niso aktivno vključene v proces presoje 

družbene sprejemljivosti in delo, zato poteka v obliki analiz iz že obstoječih podatkov, 

pridobljenih v javnomnenjskih raziskavah,  ki so bile izvedene v preteklosti ter v obliki 

kabinetnih raziskav. Omenjeni podatki so uporabljeni tudi v drugi fazi, v kateri so izvedene 

raziskave in analize v samih lokalnih skupnostih, in sicer v obliki javnomnenjskih analiz, 

delavnic in posvetovanj (Pek Drapal et all, 2005: 2 – 3). 
 

2.3.1 Ugotavljanje družbene sprejemljivosti 
 
V prvi fazi presoje družbene sprejemljivosti se pridobijo podatki, potrebni za pripravo 

predhodne ocene družbene sprejemljivosti v posameznih občinah oziroma lokalnih 

skupnostih, ki so podale zgoraj omenjene prijave. Rezultati raziskav v tej fazi omogočajo 

pridobivanje natančnejših demografskih (in ostalih) podatkov o značilnostih prijavljenih 

lokalnih skupnosti (Pek Drapal et all, 2005: 7). 

Za posamezne prijavljene občine se zberejo in analizirajo naslednji podatki: 

 demografski podatki; 

 podatki s področja gospodarstva; 

 okoljski vidiki (pregled okoljskih dilem in navzkrižij, urejenost ravnanja s 

komunalnimi odpadki); 
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 podatki o ključnih oblikovalcih javnega mnenja; 

 podatki o obstoječih društvih, klubih, nevladnih organizacijah in ostalih ključnih 

združenjih in organizacijah; 

 podatki iz javnomnenjskih anket; 

 podatki iz Arhiva družboslovnih podatkov glede odnosa do sorodnih vprašanj; 

 podatki o sosednjih občinah (manj podrobna analiza kot za prijavljene občine)  in 

 analiza poročanja o objektu v regionalnih in lokalnih medijih. 

 

Za vse prijavljene občine se izdelajo posamezne ocene, in sicer glede na naslednje objektivne 

dejavnike oz. področja (Pek Drapal et all, 2005: 8 – 9): 

 opis populacije: starost, izobrazba, migracije, socialna razslojenost, kulturne skupine, 

poklicna struktura, gostota poselitve; 

 gospodarski in proizvodnji ustroj; industrija, kmetijstvo, turizem, storitve, transport, 

vrednost nepremičnin, dohodki, nezaposlenost; 

 infrastruktura: ceste, železnice, vodovod, energetika, zdravstvo, šolstvo, trgovina; 

 okolje: naravna dediščina, kulturna dediščina; 

 socialni dejavniki: strokovna javnost, splošna javnost, politična javnost, mnenjski 

voditelji, nevladne organizacije in 

 rezultati preteklih javnomnenjskih anket. 

 

Pri vsakem izmed naštetih dejavnikov se opiše vpliv, meri se jakost vpliva (ni vpliva, zmeren 

vpliv, močan vpliv, kritičen vpliv), oceni se vrsto vpliva (pozitiven, negativen, neposreden, 

posreden, enkraten, kumulativen, začasen, stalen, popravljiv, nepopravljiv, lokaliziran, širok) 

in poda opisno oceno posameznega področja. Na koncu se poda splošna ocena družbene 

sprejemljivosti objektivnih dejavnikov, in sicer po naslednji lestvici: 3 – zelo sprejemljivo, 2 

– sprejemljivo, 1 – malo sprejemljivo, 0 – nesprejemljivo (Pek Drapal, et all, 2005: 8). 

 

V fazi terenskih raziskav pa se ugotavlja družbena sprejemljivost potencialnih lokacij na 

osnovi podatkov, pridobljenih neposredno pri prebivalcih prijavljenih lokalnih skupnosti 

oziroma občin. Tako institucija oceni družbeno sprejemljivost v tej fazi z naslednjimi 

metodami (Pek Drapal et all, 2005: 9 – 10): 

 izvajanje javnomnenjskih raziskav v občini, ki so podale prijavo; 

 izvajanje usmerjenih intervjujev ali fokusnih skupin z lokalnimi odločevalci; 

 izvajanje usmerjenih intervjujev ali fokusnih skupin z oblikovalci javnega mnenja; 
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 izvajanje modernih delavnic z lokalnim prebivalstvom; 

 izvajanje nestandardiziranih intervjujev in 

 izvajanje kratkih telefonskih anket. 
 

 

Za vsako prijavljeno občino se nato izdela splošna ocena družbene sprejemljivosti naslednjih 

subjektivnih dejavnikov oz. področij (Pek Drapal et all, 2005: 12): 

 aktualna stališča javnosti in trendi; 

 stališča političnih odločevalcev; 

 stališča mnenjskih voditeljev in stališča oz. sklepi organov odločanja; 

 ostale oblike analiz in izid morebitnega referenduma. 
 

Pri vsakem izmed zgoraj omenjenih dejavnikov se opiše vpliv, meri se jakost vpliva (ni 

vpliva, zmeren vpliv, močan vpliv, kritičen vpliv), oceni se vrsta vpliva (pozitiven, negativen, 

neposreden, posreden, enkraten, kumulativen, začasen, stalen, popravljiv, nepopravljiv, 

lokaliziran, širok) in poda opisno oceno posameznega področja. Na koncu se poda splošna 

ocena družbene sprejemljivosti subjektivnih dejavnikov, in sicer po naslednji lestvici: 3 – zelo 

sprejemljivo, 2 – sprejemljivo, 1 – malo sprejemljivo, 0 – nesprejemljivo. 

 

Končna ocena družbene sprejemljivosti tako zajema podatke iz kabinetnih, kot tudi terenskih 

raziskav. Skupna ocena je seštevek objektivnih in subjektivnih dejavnikov, pri čemer imajo 

oboji enako težo. Končna ocena objektivnih dejavnikov je lahko največ 3, prav tako tudi 

subjektivnih dejavnikov, skupna ocena pa je ½ objektivnih in ½ subjektivnih dejavnikov in 

lahko znaša največ 3 (Pek Drapal et all, 2005: 13). 

 

Pri presoji družbene sprejemljivosti se tako upoštevajo naslednja merila: 

 objekt  ne bo negativno vplival na kakovost življenja prebivalcev lokalne skupnosti – 

objektivni dejavniki; 

 prebivalci lokalne skupnosti oziroma občine soglašajo s sodelovanjem za umestitev 

objekta v prostor, oziroma  ji ne nasprotujejo – subjektivni dejavniki in  

 svet lokalne skupnosti formalno soglaša  s sodelovanjem za umestitev objekta. 

 

Seveda je potrebno upoštevati, da družbena sprejemljivost predstavlja le del končne presoje, 

saj mora biti posamezno območje ustrezno, tudi glede na druge vidike, kot so na primer 

okoljski, ekonomski  in tehnični vidiki. 
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2.4   Postopki in metode iskanja družbene sprejemljivosti – na primeru umeščanja  

        odlagališča NSRAO v Sloveniji 
 

Slovenija je ena izmed redkih držav z jedrskim programom, ki za nobeno vrsto radioaktivnih 

odpadkov nima urejenega končnega shranjevanja. Varen in v svetu daleč najbolj uveljavljen 

način trajnega shranjevanja radioaktivnih odpadkov je odlaganje v primerna odlagališča. Za 

učinkovito, trajno ter okoljsko in etično odgovorno rešitev vprašanja NSRAO, mora država 

zagotoviti varno in dokončno odložitev v ustrezen objekt ob upoštevanju mednarodnih 

standardov in priporočil ter  ob doseženi družbeni sprejemljivosti.  

 

Čeprav se je v Sloveniji jedrsko področje pričelo razvijati približno 20 let za prvimi 

komercialnimi uporabniki jedrske tehnologije, torej nekje leta 1966, ko je pričel obratovati 

raziskovalni reaktor TRIGA na Reaktorskem centru Inštituta Jožef Stefan, so bili vsi dogodki 

v zvezi z umeščanjem odlagališča NSRAO podobni izkušnjam iz ostalih držav. V začetku se s 

tem vprašanjem sploh niso resno ukvarjali, nato pa je želela država umestiti odlagališče na 

najbolj direkten, tehnični način, šele kasneje je postopke in pristope prilagodila, jih podprla z 

informiranjem ter celo odprla za sodelovanje javnosti v tako imenovanem kombiniranem 

pristopu k izboru lokacije. Kljub temu lahko argumentirano ugotovimo, da je sodelovanje in 

soodločanje javnosti mnogokrat še vedno izpostavljeno prisotnim predsodkom o 

neupravičenosti in nepotrebnosti odpiranja postopka, saj formalni udeleženci smatrajo, da 

javna razprava le otežuje umeščanje objektov, zahtevnim in nefleksibilnim upravnim 

postopkom, ki so določeni tako, da čim bolj minimizirajo vključevanje javnosti ter pogosto 

tehnokratskemu razmišljanju in pristopu vključenih formalnih deležnikov iz vrst državne 

uprave, ministrstev in državnih javnih podjetij.  
 

2.4.1 Vključevanje javnosti v postopek izbora lokacije za odlagališče  

 

Analize izvajanja vključevanja javnosti v postopek umeščanja lokacije za odlagališče nizko in 

srednje radioaktivnih odpadkov, v obdobju 1985 do neuspelega zaključka 1993, so pokazale, 

da so bile vse aktivnosti v tehničnem postopku omejene le na delno informiranje formalnih 

predstavnikov lokalnih skupnosti in vključenih inštitucij. Ostala javnost, prebivalci in tisti, ki 

se jih je postopek najbolj dotikal, so informacije pridobivali po drugih, včasih tudi zelo 

neobičajnih poteh. Tako je na primer dokumentacijo o rezultatih druge stopnje izbora lokacije 

na eno izmed evidentiranih občin dostavil takratni član Vlade Republike Slovenije, ki je bil 
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hkrati tudi član stranke Zelenih Slovenije. Najpogosteje pa so lokalni prebivalci informacije o 

postopku pridobivali na podlagi medijskih zapisov in poročil, ki pa so seveda bili prirejeni, 

nepopolni in nenatančni. Vključevanje različnih skupin javnosti, tako imenovanih deležnikov, 

nevladnih okoljskih organizacij, organizirane civilne družbe in lokalnih prebivalcev, ni bilo 

zagotovljeno, saj tudi po takratnih zakonskih določilih in podzakonskih aktih ni bilo formalno 

zahtevano. Vsi postopki so bili zelo formalni in omejeni le na seznanjanje, vendar le na nivoju 

občinskih struktur. Dvosmerna komunikacija v postopku ni bila predvidena. Analiza 

celotnega postopka je pokazala, da je bila javnost, ne glede na stopnjo vpletenosti, praktično 

ignorirana. Postopek izbora je zaradi ignoriranja različnih skupin javnosti in posledičnega 

upora na evidentiranih potencialnih lokacijah tudi propadel (Železnik, 2009). 

 

Nov postopek izbora lokacije za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov je bil 

zato že v fazi zasnove in načrtovanja postopka osredotočen na to, kako vzpostaviti odnose z 

lokalnimi skupnostmi, kako posredovati informacije in predvsem, kako od lokalnih skupnosti 

pridobiti povratne informacije. Od uspešnosti sodelovanja z lokalnimi skupnostmi ter ostalimi 

skupinami javnosti, ki imajo interes v postopku, je odvisna tudi uspešnost postopka izbora 

lokacije. Zagotavljanje družbene sprejemljivosti v vseh posameznih korakih je ključni pogoj 

za umestitev in izgradnjo odlagališča.  

 

Izbrani kombinirani pristop je predvidel in zagotovil (Mele et all, 2002):  

 transparentnost postopka vrednotenj in odločitev v vseh fazah izbora; 

 fleksibilnost, torej prilagodljivost na trenutne situacije in možnost sprejemanja za obe 

strani sprejemljivih dogovorov; 

 odprtost postopka za različne javnosti in omogočanje njihovega soodločanja; 

 upoštevanje prostorsko - družbenih značilnosti potencialnih območij.  

 

Aktivno vključevanje javnosti v soodločanje o lokaciji odlagališča NSRAO sledi širšim 

družbenim spremembam zadnjih let in lokalni skupnosti zagotavlja temeljno pravico, da 

aktivno sodelujejo pri postopkih umeščanja odlagališča v prostor.  

 

Vsi postopki izbora lokacije potekajo v skladu z določili Aarhuške konvencije o dostopu do 

informacij, udeležbi pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, ki jo 

je Slovenija sprejela 2004. Vključevanje lokalnih skupnosti v postopke odločanja o lokaciji 

odlagališča NSRAO temelji predvsem na vzpostavljanju pogojev za dvosmerno 
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komuniciranje z vsemi deležniki in javnostmi na območju potencialne lokacije odlagališča 

NSRAO, ter na programu aktivnega soodločanja in sodelovanja ter vključevanja celotne 

lokalne skupnosti. S tem se že od začetka upošteva družbena sprejemljivost kot predpogoj za 

umestitev odlagališča. Sodelovanje z javnostmi (lokalnimi, nacionalnimi in drugimi, 

specifičnimi) in njihovo soodločanje pa je značilnost celotnega procesa od izbora lokacije in 

umeščanja odlagališča NSRAO v prostor, do gradnje in tudi kasneje v fazi obratovanja 

objekta (Železnik, 2009). 

 

2.4.2  Vloga države in lokalne skupnosti pri umeščanju odlagališča NSRAO 
 
V Sloveniji  trenutno hranimo NSRAO na dveh lokacijah: Centralno skladišče NSRAO v 

Brinju, ki hrani  odpadke različnih malih proizvajalcev in skladišče v sami Nuklearni 

elektrarni, ki hrani odpadke lastne proizvodnje. Celotna količina NSRAO, ki bo nastala v 

Sloveniji do konca obratovanja in razgradnje jedrskih objektov, krepko presega obstoječe 

zmogljivosti, tako, da je bilo potrebno do sredine leta 2009 izbrati ustrezno in družbeno 

sprejemljivo lokacijo, do konca leta 2012 pa to odlagališče tudi izgraditi. Skladno s Skupno 

svetovno konvencijo o varnosti ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in varnosti ravnanja 

z radioaktivnimi odpadki, katere podpisnica je tudi Slovenija, je država v kateri je stacioniran 

jedrski objekt, dolžna poskrbeti tudi za odpadke. V skladu z določili Meddržavne pogodbe 

med Republikama Slovenije in Hrvaške, sta obe državi polovično zadolženi za trajno rešitev 

shranjevanja odpadkov. Glede na nespoštovanje določil s strani Hrvaške (zaenkrat ne išče 

odlagališča v svoji državi) in dejstvo, da bo skladišče v sami NEK do konca leta 2012 polno, 

se je Slovenija odločila, da sama rešuje odlaganje tudi hrvaškega dela odpadkov. 

 

V ta namen je Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2004 podalo pobudo za izdelavo 

Državnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: DPN) za odlagališče NSRAO. Pobuda je bila 

zapisana v elaboratu, ki ga je pripravila Agencija za radioaktivne odpadke in je bila s strani 

države tudi določena za izpeljavo celotnega postopka umeščanja. 

 
2.4.2.1 Politični vidiki umeščanja odlagališča NSRAO 

 

V slovenskem primeru izbora lokacije za odlagališče NSRAO je bilo vključenih mnogo 

deležnikov, ki so si bili med seboj različni glede interesov in pričakovanj, vlog, ki so jih imeli 

v postopku ter intenzivnosti vključevanja. Med  temi deležniki smo našli tako predstavnike 
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vlade, parlamenta, političnih strank, ministrstev in drugih, ki so bili vključeni v pripravo in 

sprejem državne politike, strategije, zakonodaje in upravne postopke po tem področju. 

Nosilec aktivnosti  umeščanja je bila in bo do konca izgradnje ARAO, ki je bila določena z 

zakonom. Prav tako je bila v postopku umeščanja in tudi bo do izgradnje, aktivno vključena 

lokalna skupnost (občina), ki gosti odlagališče NSRAO in v kateri je vplivno območje. Ne 

smemo pozabiti tudi zainteresirane javnosti – prebivalcev, ki so bili vključeni v lokalno 

partnerstvo. V samem postopku umeščanja so bili aktivno vključeni tudi sosednji kraji v 

občini, ostale sosednje občine, oziroma javnost v določenem širšem območju, ki je povezano 

z območjem umeščanja odlagališča. 

 

Umeščanje - izbor lokacije za odlagališče NSRAO, je iz večih razlogov postalo vprašanje, na 

katerega so tudi v zdajšnjem postopku, ki poteka od leta 1995 dalje, odločilno vplivali politiki 

na nacionalni ravni, predvsem pa na lokalni ravni. Čeprav so bila v fazi priprave in 

oblikovanja podana jasna priporočila o nujnosti odprtosti in transparentnosti postopka ter o 

jasni, vendar omejeno začrtani vlogi politike v postopku, je od samega sprejema Programa 

priprave DPN za odlagališče NSRAO ter povabila občinam za sodelovanje (december 2004) 

politično vplivanje imelo glavno vlogo pri sprejemanju odločitev. ARAO je sicer določila 

nekatere zapisane pogoje za sodelovanje pred pričetkom javnega povabila,  vendar so bili 

posamezni pogoji večkrat med samim postopkom spremenjeni in prilagojeni oziroma 

interpretirani drugače, kot na začetku postopka, skladno s potrebami in pričakovanji politike. 

Še bolj odločilno pa je država, torej na nivoju vlade ter tudi v parlamentu, sprejemala nove 

zakone in podzakonske akte, ki so spreminjali oziroma vplivali na postopek izbora lokacije za 

odlagališče NSRAO. Naveza lokalne politike na vlado v mandatu 2004 - 2008 je ključno 

preko neformalnih vplivanj oblikovala končne odločitve, formalno odločanje z jasnimi in za 

vse enakimi pravili pa je ostalo predvsem na papirju (Železnik, 2009). 

 

Država je leta 2003 sprejela Uredbo o višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na 

območju odlagališča NSRAO, ki ga je imela namen razdeliti občini ali občinam, v katerih bi 

potekala raziskave in v nadaljevanju tisti, ki bi bila izbrana in bi podala soglasje za izgradnjo. 

To nadomestilo v višini 2,3 mio €, bi občina dobivala do konca izgradnje odlagališča. Zaradi 

visoke višine nadomestila je bil odziv občin za sodelovanje nad pričakovanji, saj se je za 

vključitev v postopek odločilo kar 8 občin. Tri manjše občine so se že kmalu, zaradi pritiska 

lokalne javnosti odločile, da izstopijo iz postopka, aktivnosti pa je nadaljevalo ostalih 5 občin.  
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Ocenjevanje potencialnih lokacij je potekalo po že vnaprej izdelanih metodah, vendar je bilo 

možno že tedaj opaziti, da so bili pristopi k uporabi metodologij različno zahtevni glede na 

posamezno lokacijo, oziroma predvsem glede na občino. Zlasti je veljalo to za ocenjevanje 

okoljskih in prostorskih vidikov, ki jih je za vse potencialne lokacije ocenjeval en sam 

strokovnjak. Prav tako pa je bilo zaznati direkten oziroma posreden interes vplivanja na 

odločitev. Za primer naj navedemo samo pregled dogajanj, ki so v nadaljevanju postopka na 

državnem nivoju izločila občino Šmartno pri Litiji iz kandidature za lokacijo. 
 

 Vodstvo ARAO je posebej za potencialno lokacijo v Šmartnem pri Litiji, kljub večkratnim 

pobudam občine, pokazalo zelo malo zanimanja za dopolnila in dodatne razgovore za 

prilagoditev identificirane lokacije, čeprav je bila po družbeni sprejemljivosti ta razvrščena na 

drugo mesto takoj za občino Krško, kar je bilo za občino brez jedrskega objekta zelo 

presenetljivo. Zato je bilo sproženih tudi več pritožb in pripomb s strani župana, celo na 

korupcijsko komisijo, ki pa je vse pritožbe zavrnila, saj je umeščanje v prostor potekalo na 

tem nivoju le kot sodelovanje med občinami in ARAO brez uradnega upravnega postopka. V 

končni verziji predprimerjalne študije je bila perspektivnost te potencialne lokacije nakazana, 

vendar hkrati prepuščena odločitvam na višjem nivoju, torej MOP, ki je kot predlagatelj podal 

predlog sklepa na Vlado RS. V času odločanja o izbiri treh potencialnih lokacij, torej 

novembra 2005, je bilo kar nekaj spraševanj in preverjanj s strani visokih predstavnikov 

politike o primernosti in smiselnosti, da se občina Šmartno pri Litiji uvrsti v nadaljnje 

postopke. Kot bistveni argumenti so bili izpostavljeni dodatni stroški sodelovanja, kot tudi 

neprimernost lokacije, v ozadju pa je bil interes lokalnih politikov Posavja v navezavi s 

politiki na nacionalni ravni, da se nadaljuje postopek iskanja v treh občinah (Krško, Sevnica, 

Brežice). Te so bile od leta 2003 po shemi nadomestil že vključene v izplačevanje denarja za 

obstoječe skladišče NSRAO na lokaciji NEK v višini 2,3 mio €. Vlada RS je sprejela predlog 

MOP, da se v nadaljnje terenske raziskave uvrstijo občine Krško, Sevnica in Brežice. Tako je 

izpadla možnost uvrstitve perspektivne občine v nadaljevanje, s tem pa tudi možnost 

omejevanja zelo velikih apetitov po finančnih sredstvih, ki so prihajali iz Posavja (Železnik, 

2009). 
 
2.4.2.2  Vloga lokalne skupnosti – Občine Krško pri izboru lokacije 
 
 
»Občina Krško se je s sklepom občinskega sveta marca 2005 aktivno vključila v postopek 

izbora lokacije za odlagališče NSRAO. S prijavo smo sprejeli odgovorno nalogo, s katero 

želimo trajno rešiti vprašanje odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo 
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v času obratovanja jedrske elektrarne in ob njeni razgradnji. Vse do sprejetja končne 

odločitve o sprejemu odlagališča, ki bo predvidoma v sredini letošnjega leta, lahko brez 

vsakršnih obveznosti izstopimo iz postopka, če se skupaj tako odločimo. Po prijavi v postopek 

so na lokaciji v Vrbini potekale terenske raziskave, ki so podlaga za pripravljeno 

dokumentacijo. Strokovnjaki z različnih področij zagotavljajo, da je možno na potencialni 

lokaciji zgraditi varno odlagališče, kar je predpogoj za pogovore o vseh drugih dilemah 

umeščanja takšnega objekta. Od samega začetka postopka Občina Krško, kakor tudi 

vključena javnost, ki aktivno sodeluje v postopku preko lokalnega partnerstva, postavlja var-

nost na prvo mesto, kot predpogoj pri vseh nadaljnjih korakih. V času javne razgrnitve imamo 

priložnost, da se podrobno seznanimo s predlaganimi variantami odlagališča. Strokovnjaki 

nam bodo na voljo z odgovori in pojasnili na vsa naša vprašanja, dileme in pomisleke, lahko 

pa podamo tudi še dodatne predloge. Poleg tehnične sprejemljivosti odlagališča, ki mora 

vključevati vse varnostne in okoljske kriterije, pa je vzporedno potrebno odprto spregovoriti o 

družbeni sprejemljivosti takšnega objekta. Občina Krško se zaveda te odgovornosti. Zato smo 

sprejeli izziv in v okviru lokalnega partnerstva odprli razpravo tudi o zahtevnih vprašanjih 

porabe nadomestil, ki jih prejemamo zaradi sobivanja z jedrskimi objekti, kakor tudi o 

vprašanjih nadaljnjega razvoja lokalne skupnosti, posameznih naselij in ne nazadnje kvalitete 

bivanja občanov. Iskreno verjamem, da lahko v odprtem in strpnem dialogu, ki bo temeljil na 

dejstvih in medsebojnem spoštovanju vseh interesov, najdemo skupne rešitve«.  (iz govora 

župana Občine Krško, Posavski obzornik, 2008) 

 

a)  Občina Krško je z Vlado RS sklenila šest protokolov, ki bodo v primeru umestitve 

odlagališča omogočili pospešene investicije v komunalno infrastrukturo in ostale razvojne 

projekte v občini. Poleg projektov, ki so predvideni v protokolih, Občina Krško pripravlja, 

izvaja in načrtuje še številne druge investicije, za katere pa je tudi predvideno sofinanciranje s 

strani države. Kot je razvidno iz pregledne tabele 2.1 na strani 21, občina za obdobje 2008 – 

2013 predvideva skupno za kar 123 mio € investicij, od tega bo sama zagotovila 53 mio €, 

ostalo pa so sofinanciranja ministrstev na podlagi sklenjenih protokolov in drugih sklepov ter 

30 mio EUR sredstev iz strukturnih skladov EU. Višina državnih nadomestil za obdobje 2008 

- 2013 bo znašala slabih 40 mio €, kar pomeni, da bi se investicije v Občini Krško brez 

nadomestil in sredstev, ki jih prispeva država s sklenjeni protokoli, izvajale v manjšem ob-

segu in z zamikom v obdobje po 2013.  

Z izvedbo tega programa  bi se zagotovil razvoj osrednjega dela občine, hkrati pa bodo 

zagotovljena sredstva tudi za razvoj ostalih delov občine Krško iz ostalih virov financiranja. 
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Tabela 2.1: Pregled dobljenih sredstev - protokoli 
 
 Predvidena sredstva 2008 – 2013  v mio € 

 

ZAGOTOVI OBČINA 
 

ZAGOTOVI 
DRŽAVA 

 

SOFINANCIRANJE 
EU 

Izgradnja širokopasovnih 
omrežij v občini Krško 

 
5 mio € 

 
5 mio € 

 
2 mio € 

Nova cestna povezava Krško 
- Brežice 

 
4 mio € 

 
6 mio € 

 
4 mio € 

Projekti ureditve komunalne  
infrastrukture 

 
10, 6 mio € 

 
9,4 mio € 

 
8 mio € 

 
Obvoznica Krško 

 
2,5 mio € 

 
13 mio € 

 
2,7 mio € 

Obnova gradu Šrajbarski turn 
v Leskovcu 

 
/ 

 
1,8 mio € 

 
4,2 mio € 

Ostale investicije v občini 
(bazen, telovadnica,…) 

 
30,9 mio € 

 
4,8 mio € 

 
9,1 mio € 

 

SKUPAJ = 123 mio € 
 

53 mio € 
 

40 mio € 
 

30 mio € 
 
Vir: Proračun občine Krško, Načrt razvojnih programov, april 2008. 
 
 

b) Občina Krško sprejema tudi na podlagi Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila 

zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta tudi letno nadomestila (tabelo 2.2 

na strani 22), ki jih kot del občinskega proračuna namenja za boljšo kakovost življenja (vrtce, 

osnovne šole, ustanovitev fakultet, kulturne dejavnosti, športne dejavnosti), gradnjo in 

ureditev poslovnih con ter komunalno infrastrukturo.  

 
 
Graf 2.3: Financiranje projektov v občini Krško 
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Vir: Proračun občine Krško, Načrt razvojnih programov, april 2008. 
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Tabela 2.2: Pregled pridobljenih nadomestil za leto 2009 
 
 
 4.člen uredbe 

3. odstavek  3.člena nadom., ki se plača LS in 11. člen za skupino 4 

Višina 
nadomestila 

% osnove 

Znesek nadomestila SKUPAJ  mio € 

1. JE v obratovanju + skladišče 
za izrabljeno gorivo 

100% 4.317.000 4.317.000 

2. Odlagališče za NSRAO - 
začasno 

54% 2.331.180 927.809 

 3. Število prebivalcev občine 
leta 2005 – 28.057 

1.000  €/preb 28.057 28.057 

  Osnova za izračun 4.317.000  5.272.866 
  

VIR: Analiza pridobivanja nadomestil  zaradi prisotnosti  jedrskega objekta, občina Krško, Pisno gradivo – 1. del  

 

Iz obeh zgoraj navedenih tabel je razvidno, da bi občina Krško z umestitvijo odlagališča 

NSRAO pridobila s strani države ogromna sredstva, ki bi jih v nadaljnjih letih uporabila za 

svoj razvoj na področju celotne občine. Brez tega denarja bi se večina projektov prestavljala 

do leta 2020, nekateri, za njih ima občina že načrte, pa morda sploh ne bi bili izvedeni. Iz tega 

razloga je bil seveda interes občine za pridobitev odlagališča velik.  

 

2.4.3  Potek ugotavljanja družbene sprejemljivosti  za lokacijo Vrbina v občini Krško 
 
Prijava za sodelovanje Občine Krško v postopku iskanja lokacije odlagališča NSRAO je bila 

podana s soglasjem vodij svetniških skupin in s pozitivnim glasom vseh občinskih svetnikov. 

Župan je o prijavi občine Krško obvestil tudi vse prebivalke in prebivalce občine Krško, in 

sicer z obrazložitvijo v občinskem glasilu, ki ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini.  

 

ARAO je pričela z ugotavljanjem družbene sprejemljivosti za odlagališče NSRAO v sklopu 

Predprimerjalne študije v letih 2003 in 2004, kjer je presojala in vrednotila dvanajst 

potencialnih lokacij za izgradnjo odlagališča NSRAO v petih slovenskih občinah.  Pri tem se 

je poleg družbene sprejemljivosti,  kot primarni odločitveni kriterij, vrednotila še varnost, 

funkcionalno – tehnično in  okoljsko primernost ter prostorsko sprejemljivost, kot sekundarni 

kriterij. Kot najprimernejše so bile v predprimerjalni študiji predlagane naslednje tri lokacije: 

Vrbina v občini Krško, Čagoš v občini Sevnica ter Globoko v občini Brežice. 
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2.4.3.1  Rezultati javnomnenjskih raziskav pred letom 2005 
 
Občina Krško je bila vključena v vse javnomnenjske raziskave in raziskave slovenskega 

javnega mnenja, ki so merile odnos ljudi do uporabe jedrske tehnologije in radioaktivnih 

odpadkov. Za to poročilo so relevantni rezultati ankete, ki jo je ARAO izvedel primerjalno 

med tremi občinami Brežice, Krško, Sevnica med 5. in 15. decembrom 2003 (Predprimerjalna 

študija, 2005: mapa 4). 

Primerjava rezultatov med temi tremi občinami je pokazala: 

- da je nasprotnikov izgradnje odlagališča NSRAO v občini Krško 69,9%, v občini 

Brežice 73% in v občini Sevnica 79,9%. 

Rezultat je torej pokazal, da v vseh treh Posavskih občinah ni bilo izkazane družbene 

sprejemljivosti, a kljub temu so na lokaciji krške občine nadaljevali z intenzivnimi 

raziskavami. 

 
Graf 2.4: Nasprotovanje odlagališču v letu 2003 med Posavskimi občinami 
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Vir: Predprimerjalna študija, 2005:mapa 4. 
 
 
2.4.3.2  Rezultati raziskave leta 2005 v občini Krško 
 
Druga faza raziskovanja, ki jo je prav tako izvedel ARAO, je predstavljala presojo 

subjektivnih dejavnikov in  je bila opravljena na terenu, kjer so ugotavljali stališča in mnenja 

lokalnega prebivalstva, oziroma lokalne skupnosti. Za ugotavljanje stališč in mnenj lokalne 

skupnosti so bile uporabljene naslednje tehnike po izbrani metodologiji analize družbene 

sprejemljivosti v postopku iskanja lokacije NSRAO (Študija variant, 2006: mapa 4): 

 skupinski intervjuji z vodji svetniških skupin – 4.5.2005; 

 skupinski intervjuji s predsedniki KS – 4.5.2005, 

 individualni intervjuji z vodji svetniških skupin – 4. do 11.5.2005; 
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 javnomnenjsko telefonsko raziskavo na reprezentativnem vzorcu lokalnega 

prebivalstva (Ninamedia) – med 5. in  9.5.2005; 

 modri telefon na ARAO; 

 skrinjice, kamor so lahko krajani oddali svoje mnenje – 25.4. do 10.5.2005); 

 radijske oddaje v obliki intervjuja z direktorjem ARAO; 

 članek v Posavskem obzorniku, ki je bil na voljo brezplačno na vseh javnih mestih. 

 
a) Analiza individualnih intervjujev z deležniki občine Krško  

Splošne ugotovitve so bile, da je poznavanje tematike relativno dobro, večina se je opredelila, 

da odlagališče NSRAO naj ne bi imelo posebnega vpliva na okolje, kot negativne posledice 

njegove umestitve v okolje pa so prevladovale predvsem psihološke posledice neznanja in 

slabše obveščenosti, razvrednotenje okolja, prostora in izguba vrednosti nepremičnin. 

Pozitivne posledice pa so povezovali z odškodninami, novimi delovnimi mesti in ureditvijo 

infrastrukture. 
 

b) Analiza skupinskih intervjujev – predsedniki KS Krško in vodje svetniških skupin v 

občinskem svetu  

Od 16 predsednikov KS v občini Krško se jih je intervjuja udeležilo 37,5%. Rezultati so 

pokazali, da so se vsi predsedniki KS strinjali, da je lokacija odlagališča v občini Krško, da se 

zavedajo možnosti negativnih posledic, da se jim zdi postopek sprejemljiv, vendar ne 

razumejo pomena lokalnega partnerstva. Večina se je strinjala, da mora biti lokacija 

odlagališča v bližini NEK, izogibati pa se je potrebno naseljenih območje, vodnim zajetjem in 

kmetijskim zemljiščem. Večina se jih zavzemala tudi za individualno nadomestilo. 

Od 7. svetniških skupin se je razgovora udeležil vodja samo ene svetniške skupine, ki je 

poudaril, da je približno 60% prebivalcev proti odlagališču, za razrešitev problema pa je 

predlagal varno in trajno odlagališče v bližini začasnega skladišča. Kasneje je bilo prejeto še 7 

izpolnjenih vprašalnikov vodij svetniških skupin. 
 

c) Analiza podanih izjav občanov Krškega v skrinjice v občini Krško 

V času zbiranja mnenj krajanov po skrinjicah, je svoje mnenje podalo 38 krajanov, in sicer: 

21 – za odlagališče v Krškem (55,26 %)  ter 17 – proti odlagališču v Krškem, (44,73%). 
 

d) Analiza Modra številka na ARAO 

V mesecu maju 2005 je na Modro številko poklicalo 13 krajanov občine Krško. 5 jih je  

podprlo odlagališče v njihovi občini, 6 jih je bilo proti, 2 pa sta bila nevtralna. 
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e) Javnomnenjska raziskava 

Slaba polovica anketirancev iz Krškega (49,8%) je bila mnenja, da bi morebitna izgradnja 

odlagališča v njihovi občini imela zelo negativne ali negativne posledice, 15,3% pa je 

ocenjevala, da bi to imelo pozitivne ali zelo pozitivne posledice. Skeptiki so bili v največjem 

številu med ženskami, starejšimi, manj izobraženimi in nasprotniki sodelovanja občine v 

postopku izbora odlagališča. 
 

f) Vprašanje referenduma 

Rezultati raziskav v primeru referenduma v občini Krško so pokazali, da se mnenje 

anketirancev od leta 2003 do leta 2006 ni bistveno spremenilo, kljub naporom ARAO in 

občine, da bi izboljšali informiranost prebivalcev.  Delež tistih, ki bi na referendumu glasovali 

za, je bil leta 2003 - 32,3%, maja 2005 - 32,5%,  proti bi jih bilo leta 2003 - 69,9%, maja 2005 

- 54,0%). Rezultati vprašanja »Kako bi glasovali, če bi prišlo do referenduma?« so prikazani v 

spodnji tabeli. 

 
 
Tabela 2.3: Glasovanje občanov v primeru referenduma 2003/2005 
 
 

 Krško Krško 
N 

maj 03 
N 

junij 05 
% 

maj 03 
% 

junij 05 
Glasoval-a bi ZA 130 129 32,3 32,5 
Glasoval-a bi PROTI 216 188 69,0 54,0 
Ne vem 32 54 13,5 8,0 
Ne bi se udeležil-a referenduma 22 29 7,3 5,5 
 
Vir: Študija variant, ARAO, 2006. 
 

 
Po letu 2005 občina Krško niti ARAO nista več izvajali javnomnenjskih raziskav za  

ugotavljanje družbene sprejemljivosti odlagališča NSRAO. Po ustanovitvi Lokalnega 

partnerstva Krško v letu 2006 pa do leta 2009, je občina na posameznih sestankih LP, 

srečanjih in okroglih mizah večkrat izpostavljala družbeno sprejemljivost in vedno dobivala 

zelo negativne odgovore. Poleg tega je bil vzorec na teh srečanjih absolutno premajhen, da bi 

dobila relevantne rezultate. Iz tega razloga, je na pobudo tretjega člana lokalnega partnerstva 

– zainteresiranih prebivalcev, ARAO spomladi 2009 kot partner in plačnik, naročil pri 

Fakulteti za družbene vede javnomnenjsko raziskavo družbene sprejemljivosti odlagališča 

NSRAO, ki jo je izvedla raziskovalna skupina pod vodstvom dr. Klementa Podnarja. 
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2.4.3.3  Rezultati javnomnenjske raziskave o sprejemljivosti odlagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško iz leta 2009  
 
 
Pri oblikovanju merskega instrumenta za družbeno sprejemljivost se je raziskovalna skupina 

odločila, da bo meritve izvajala na različne načine, skladno z obstoječimi definicijami 

družbene sprejemljivosti. Raziskava je bila tako izvedena s pomočjo strukturiranega 

vprašalnika in je bila po priporočilih naročnika izvedena med tremi ključnimi geografskimi 

pasovi- znotraj 1.500 m pasu od potencialnega odlagališča, štiri krajevne skupnosti (KS), ki 

mejijo s 1.500 m pasom in ostali del občine Krško. V vseh treh primerih zbiranja podatkov je 

bil uporabljen vsebinsko enak, standardizirani vprašalnik. 
 

a) Terenski vzorec 

V prvem geografskem krogu – znotraj 1.500 m pasu je bila predvidena meritev z osebnimi 

intervjuji z enim izmed polnoletnih predstavnikov v 104 gospodinjstvih.  Intervjuji so bili 

izvedeni v dopoldanskem času v terminu od  9. do 14.5., intervju je trajal v povprečju 24 

minut. Intervjuvano je bilo skupaj 59 prebivalcev – pripadnikov gospodinjstev, kar pomeni 

57% predvidenega vzorca. Ostali bodisi niso mogli ali želeli odgovarjati, ali pa niso bili 

dosegljivi. 
 

b) Telefonski vzorec 

V drugem geografskem krogu - 4 mejne KS in tretjem geografskem krogu - preostanku 

občine, se je oblikoval reprezentativni vzorec, ki je predvidel izvedbo 1.848 telefonskih anket 

(CATI). V času od 11. do 13.5. je bilo izvedeno 551 telefonskih intervjujev, kar predstavlja 

30% od predvidenega vzorca, od tega je bilo 244 intervjujev znotraj drugega kroga in 307 

znotraj tretjega kroga. Največji odstotek, kar 36% od predvidenih intervjuvancev, ni želelo 

sodelovati v anketi, 15% ni bilo dosegljivih, 8% pa jih ni želelo sodelovati. 
 

c) Analiza rezultatov 

1. V primeru referenduma o izgradnji odlagališča NSRAO na lokacij Vrbina bi na ravni 

občine 45% respondentov glasovalo za izgradnjo, znotraj območja štirih KS je takšnih 48%, 

medtem, ko bi znotraj 1.500 metrskega pasu glasovalo za izgradnjo odlagališča 30,5% 

respondentov. Dobra večina znotraj 1.500 metrskega pasu bi glasovala proti izgradnji, 

medtem ko je na ravni celotne občine takšnih 41%. Znotraj omenjenega vzorca je skoraj 10% 

takšnih, ki so v danem trenutku še neopredeljeni, le manjši delež pa je takšnih, ki se 

referenduma ne bi udeležili.  
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Tabela 2.4: Glasovanje v primeru referenduma 2009 
 
 

 ČE BI BIL V VAŠI OBČINI REFERENDUM, NA KATEREM BI SE 
ODLOČALO O IZGRADNJI OGLAGALIŠČA NSRAO, BI GLASOVALI… 

Občina 4 KS 1500 m Skupaj 
Glasoval-a bi ZA 45,0 % 48,0 % 30,5 % 44,8 % 
Glasoval-a bi PROTI 41,4 % 40,6 % 57,6 % 42,6 % 
Ne vem 9,4 % 9,8 % 10,2 % 9,7 % 
Ne bi se udeležil-a 
referenduma 

4,2 % 1,6 % 1,7 % 3,0 % 

 
 
Vir: Javnomnenjska raziskava o sprejemljivosti odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško, 2009. 
 
 
2. Naslednji sklop vprašanj in odgovorov se je navezoval na indikatorje družbene 

sprejemljivosti, torej na kazalce, ki merijo sprejemljivost v smislu vedenjske namere. 

Respondenti so odgovarjali na 8 sklopov vprašanj, in sicer: 

 nizko in srednje radioaktivni odpadki bodo ostali v naši občini, zato je bolje, da zanje 

zgradijo trajno odlagališče na ustrezni lokaciji; 

 ne nasprotujem izgradnji trajnega odlagališča v naši občini; 

 z izgradnjo odlagališča v naši občini se pod nobenim pogojem ne bi mogel sprijazniti; 

 tako kot smo se navadili živeti z NEK, bi se navadili živeti z odlagališčem NSRAO; 

 izgradnjo odlagališča v naši občini bi sprejel ob ustreznem nadomestilu; 

 v primeru izgradnje odlagališča bi se odselil iz občine; 

 v primeru sprejetja odloka o gradnji trajnega odlagališča NSRAO v naši občini bi 

sodeloval v demonstracijah; 

 v primeru sprejetja odloka o gradnji trajnega odlagališča v naši občini bi podpisal 

peticijo, ki bi od občine zahtevala, da si premislijo. 

 
Tabela 2.5: Nasprotovanje izgradnji odlagališča v občini Krško 
 
 

 Občina v % 4 KS  v % 1.500 m v % Skupaj  % 
 
NE  
NASPROTUJEM 
IZGRADNJI 
TRAJNEGA 
ODLAGALIŠČA V 
NAŠI OBČINI  

sploh se ne strinjam 28,3  30,3  59,3  32,1  
ne strinjam se 7,8  6,6  1,7  6,7  
niti - niti 11,1  11,9  0,0  10,3  
se strinjam 17,6  17,6 1,7 16,1 
povsem se strinjam 33,6 32,4 32,2 33,0 
ne vem, b.o. 1,6 1,2 5,1 1,8 

 
 
Vir: Javnomnenjska raziskava o sprejemljivosti odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško, 2009. 
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V spodnjih treh tabelah si lahko pogledamo še rezultate odgovorov, ki so bili za naročnika 

najbolj zanimivi in so dali tudi največjo težo občini Krško, da je podala pozitivno mnenje k 

odlagališču, ter tisti, ki nam najbolj razkrivajo vidike in ozadje problema, ki je predmet 

raziskovanja v naši nalogi. 

 
Tabela 2.6: Sprijaznjenost občanov z izgradnjo odlagališča 
 
 Občina v % 4 KS v % 1.500 m v % Skupaj % 
 
Z  IZGRADNJO 
ODLAGALIŠČA V NAŠI 
OBČINI, SE POD 
NOBENIM POGOJEM 
NE BI MOGEL 
SPRIJAZNITI  

sploh se ne 
strinjam 

 
36,2 

 
39,3 

 
33,9 

 
37,2 

ne strinjam se 17,3 13,9 3,4 14,6 
niti - niti 14,0 18,0 5,1 14,8 
se strinjam 7,5 7,0 5,1 7,0 
povsem se 
strinjam 

 
23,8 

 
20,1 

 
47,5 

 
24,6 

ne vem, b.o. 1,3 1,6 5,1 1,8 

 
 
Vir: Javnomnenjska raziskava o sprejemljivosti odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško, 2009. 
 
 
Tabela 2.7: Sprejem izgradnje odlagališča ob ustreznem nadomestilu 
 
 Občina v % 4 KS v % 1.500 m v % Skupaj % 
 
IZGRADNJO 
ODLAGALIŠČA V 
NAŠI OBČINI BI 
SPREJEL OB 
USTREZNEM 
NADOMESTILU  

sploh se ne strinjam 21,2 16,0 27,1 19,7 
ne strinjam se 10,1 8,6 1,7 8,7 
niti - niti 16,9 11,5 5,1 13,6 
se strinjam 17,9 18,4 8,5 17,2 
povsem se strinjam 30,0 43,4 55,9 37,9 
ne vem, b.o. 3,9 2,0 1,7 3,0 

 
 
Vir: Javnomnenjska raziskava o sprejemljivosti odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško, 2009. 
 
 
Tabela 2.8: Podpisovanje peticije v primeru sprejema odloka o gradnji odlagališča 
 
 Občina v % 4 KS v % 1.500 m v % Skupaj % 
V PRIMERU SPREJETJA  
ODLOKA O GRADNJI 
ODLAGALIŠČA V NAŠI 
OBČINI, BI PODPISAL 
PETICIJO, KI BI OD 
OBČINE ZAHTEVAL-A, 
DA SI PREMISLIJO  

sploh se ne  
strinjam 

 
43,3 

 
40,6 

 
28,8 

 
40,8 

ne strinjam se 11,7 13,5 3,4 11,6 

niti - niti 9,1 7,0 3,4 7,7 
se strinjam 8,5 11,1 1,7 8,9 
povsem se 
strinjam 

 
23,5 

 
26,6 

 
59,3 

 
28,2 

ne vem, b.o. 3,9 1,2 3,4 2,8 
 
 
Vir: Javnomnenjska raziskava o sprejemljivosti odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško, 2009. 
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Zaključek sklopa o družbeni sprejemljivosti, ko gre za kazalce, ki merijo družbeno 

sprejemljivost v smislu vedenjske namere je pokazal, da anketiranci najbolj soglašajo s 

trditvijo, da bodo odpadki ostali v njihovi občini, zato je bolje, da se zanje zgradi odlagališče, 

kakor tudi s trditvijo, da bi odlagališče sprejeli ob ustreznem nadomestilu. Na tem mestu je 

treba opozoriti na veliko odstopanje rezultatov s strani respondentov v 1.500 m pasu, kjer je 

za dobro tretjino respondentov (35,6%) umestitev odlagališča družbeno nesprejemljiva, 33% 

pa jih na podlagi ocen indikatorjev meni, da je družbeno sprejemljiva ob soglasju lokalne 

skupnosti.  

 

3. Na vprašanje o stališču do uporabe jedrske energije je bilo najmanjše strinjanje opaziti pri 

trditvi o zaprtju vseh jedrskih elektrarn po svetu, pri čemer so se z njo vseeno nekoliko bolj 

strinjali respondenti znotraj 1.500 m pasu. Medtem, ko so se ti respondenti najbolj strinjali s 

trditvijo, da so jedrske elektrarne zelo nevarne, pa so se respondenti iz telefonskega vzorca 

bolj strinjali s trditvijo, da Slovenija potrebuje NEK za nemoteno oskrbo z elektriko. 

 

4. Na vprašanje o koristih in tveganjih so respondenti vseh vzorcev, kot zelo malo verjetni 

ocenili trditvi, da bodo odpadki eksplodirali in da objekti ne bodo redno vzdrževani, kot 

najbolj verjetno pa ocenjujejo znižanje cen zemljišč, znotraj 1.500 m pasu pa tudi, da bo 

sevanje iz odlagališča škodljivo vplivalo na zdravje ljudi. Z izjemo zmanjšanja finančnih 

sredstev ob zavrnitvi in možnosti pridobivanja dodatnih EU sredstev, so respondenti v 1.500 

m pasu vsem koristim pripisovali razmeroma nizko verjetnost. Dodatna sredstva od države in 

EU so po mnenju vseh treh vzorcev korist, ki je najbolj verjetna. Kot najmanj verjetno korist 

so respondenti telefonskega vzorca ocenjevali nove možnosti zaposlitve za mlade, respondenti 

znotraj 1.500 m pasu pa večjo varnost zaradi stalnega nadzora. 

 

5. Na vprašanja o spodbudah, ki bi pomenila pogoj za strinjanje z izgradnjo so bile precejšnje 

razlike med respondenti znotraj 1.500 m pasu in ostalimi respondenti. Slednji so najpogosteje 

(41%) izbrali sistem informiranja kot najpomembnejši pogoj. Ta pogoj so sicer dokaj pogosto 

(27,1%) izbrali tudi respondenti znotraj 1.500 m pasu, ki pa so še nekoliko pogosteje (30,5%) 

izbrali oprostitev plačila stroškov komunalnih in drugih storitev znotraj območja omejene 

rabe prostora. Razlika med vzorci pa se izrazito kaže tudi v odgovoru »Pod nobenim pogojem 

se ne bi strinjal z umestitvijo odlagališča na predlagani lokaciji«, saj je tako odgovorilo 37,3% 

respondentov znotraj 1.500 m in le 9,3% respondentov iz celotnega telefonskega vzorca. 
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6. Pri vprašanju o informiranosti in vpletenosti so respondenti odgovarjali na vprašanja, 

koliko jih problematika odlagališča zanima, ali spremljajo informacije o odlagališču, ali 

spremljajo delo lokalnega partnerstva, kako deluje lokalno partnerstvo, ali lokalna skupnost 

deluje za prebivalce in podobno. Najbolj je izstopala trditev, da je umeščanje NSRAO 

problematika, ki jih zelo zanima. S to trditvijo so se najbolj strinjali tudi respondenti iz štirih 

KS, medtem ko je bilo pri respondentih iz preostale občine strinjanje največje pri trditvi, da je 

veliko stvari, ki respondente bolj skrbijo kot umeščanje NSRAO. V nadaljevanju vprašanj so 

trditve merile informiranost respondentov. Tudi tukaj so bile vrednosti precej visoke, še 

posebej pri zadnjih štirih trditvah, kjer se kažejo tudi precejšnja odstopanja med telefonskim 

vzorcem in respondenti znotraj 1.500 m pasu. Pri slednjih so namreč vrednosti višje, razen pri 

obratno formulirani trditvi, da so informacije sicer na voljo, vendar respondentov ne 

zanimajo. S to trditvijo so se vsi trije vzorci tudi daleč najmanj strinjali. Največje strinjanje pa 

je bilo opazno pri trditvi, da se občina Krško nahaja v zaključnem postopku priprave sprejema 

DPN za odlagališča NSRAO. 

 

7. Respondenti so odgovarjali tudi na vprašanja o legitimnosti, zaupanju, ter soodločanju in 

participaciji, kjer pa odgovori niso zelo pomembni za razkrivanje ozadja raziskovalnega 

problema, ki je predmet te naloge, zato jih podrobneje ne bomo predstavili. 

 

d) Povzetek raziskave 
 

V celotni občini Krško je obstajala relativno visoka raven družbene sprejemljivosti. Najnižji 

nivo družbene sprejemljivosti je raziskava zaznala znotraj 1.500 m pasu. V tem pasu bi nekaj 

manj kot polovica respondentov nasprotovala izgradnji, 40% jih ni ne bi nasprotovalo ob 

soglasju skupnosti, medtem, ko jih okoli 10% ne bi nasprotovala izgradnji. Povsem 

nesprejemljiva je bila izgradnja za 35%prebivalcev znotraj 1.500 m pasu, medtem, ko je bil na 

ravni celotne občine ta delež bistveno nižji (20%). Ostali respondenti so bili pripravljeni na 

pogajanja, kar kaže na raven družbene sprejemljivosti, ali pa so umestitev celo podpirali. V 

primeru referenduma bi bil na podlagi raziskave izid težko napovedan, saj je bila populacija v 

občini glede vprašanja o umestitvi odlagališča takrat polarizirana. Na ravni občine se je v času 

anketiranja rezultat nagibal k glasovanju za odlagališče, medtem, ko bi znotraj 1.500m pasu 

večina (60%) odlagališče najverjetneje zavrnila. Iz rezultatov raziskave je bilo razvidno, da v 

povprečju, pri večini prebivalcev občine Krško, predvsem pa pri respondentih znotraj 1.500m 
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pasu primarni problem ni bil v družbeni sprejemljivosti umestitve odlagališča, temveč v 

pogajanjih glede kompenzacij oziroma nadomestil za sprejetje odlagališča v lokalno okolje.  

Rezultati raziskave so pokazali, da je javnost problematika odlagališča zelo zanimala, da je 

bila o njej relativno dobro obveščena in da je postopke oziroma procese odločanja v 

povprečju več ljudi ocenjevalo kot legitimne, imeli so dovolj informacij ter tudi možnost 

participacije. Izjema so respondenti 1.500m pasu, ki ne verjamejo v možnost participacije pri 

širši problematiki upravljanja odlagališča. Izkazalo se je relativno nizko zaupanje do 

odgovornih institucij, kjer so zlasti nezaupljivi respondenti znotraj 1.500 m pasu, v povprečju 

je večina prebivalcev izražala nezaupanje in dvom v institucije, ki vodijo postopke (ARAO in 

občina), oziroma velik strah, da bodo prebivalci ogoljufani (Javnomnenjska raziskava, 2009). 
 

 2.5 Lokalno partnerstvo 

 
Lokalno partnerstvo (LP) je oblika sodelovanja med državo, občino in lokalnimi deležniki 

(društva in druge organizacije, podjetja, civilne pobude, posamezniki), primerna za reševanje 

vprašanj nacionalnega pomena, v zvezi s katerimi imajo partnerji različne, običajno   tudi  

nasprotujoče poglede in interese, rešitev pa mora biti sprejeta s soglasjem. To obliko 

sodelovanja so razvili v tujini ob umeščanju jedrskih in drugih okolju obremenjujočih 

objektov v prostor. Do vzpostavitve lokalnega partnerstva za odlagališče NSRAO, s tem 

delovanjem v Sloveniji še nismo imeli veliko izkušenj, zato so se slovenski strokovnjaki pri 

pripravljanju modela LP oprli na nekatere izkušnje v tujini. Pravno podlago pravice do 

informiranja in sodelovanja civilne družbe pa zagotavlja Aarhuška konvencija, katere 

podpisnica je od leta 2004 tudi Republika Slovenija.  

 

Lokalno partnerstvo omogoča izvajanje določil Aarhuške konvencije o dostopu javnosti do 

informacij, udeležbi pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. 

Lokalna skupnost ima pravico tudi do določenih finančnih sredstev s strani države za 

naročanje, po njihovi oceni, potrebnih in neodvisnih študij, svetovanj in preverjanj. Značilnost 

lokalnih partnerstev je prilagodljivost pričakovanjem in značilnostim lokalnega okolja, zato so 

oblike organiziranosti in načini dela lahko precej različni.  

Cilj lokalnega partnerstva je doseči optimalno informiranost in sodelovanje vključene 

javnosti. Ključni dejavnik, ki vpliva na uresničevanje ciljev, pa je vzpostavljanje pogojev za 

povrnitev in ohranjanje zaupanja prebivalcev v način odločanja. Končni cilj lokalnega 

partnerstva je dogovor, ki je sprejemljiv za vse partnerje. 
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Po tem vzoru je bilo lokalno partnerstvo, kot način sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, 

vključeno tudi v postopek izbora lokacije za Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih 

odpadkov v občinah Brežice in Krško. Glavni namen tega lokalnega partnerstva je bilo najti 

rešitev za prostorsko umestitev odlagališča NSRAO, ki bo dolgoročno sprejemljiva za lokalno 

skupnost in njene občane in bo izpolnjevala vse strokovne in varnostne zahteve Agencije za 

radioaktivne odpadke ter ostalih inštitucij, pristojnih za jedrsko in sevalno varnost v Republiki 

Sloveniji.  
 

Po podanem soglasju občinskega sveta občine Krško jeseni 2009 za izgradnjo odlagališča 

NSRAO v Vrbini v občini Krško,  je ARAO kot nosilec in financer delovanja v obeh LP 

skoraj povsem prenehalo z aktivnostmi.  Zaznani so bili poskusi LP Brežice v začetku leta 

2010, da bi delovanje lokalnih partnerstev nadaljevalo in ohranilo ves čas delovanja jedrskih 

objektov. Tako poskusi v matični občini, kot tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, ter 

Ministrstvu za gospodarstvo so naleteli na neodzivnost, tako da praktično od spomladi 

letošnjega leta lokalni partnerstvi  Krško in Brežice ne delujeta več. Tako stanje ni v skladu s 

podpisano konvencijo, katera predpisuje, da morajo partnerstva v kakršnikoli obliki, delovati 

ves čas delovanja objektov, ki so nevarni in obremenjujoči za okolje. 

2.5.1 Lokalni partnerstvi Brežice in Krško 
 
Obe lokalni partnerstvi sta bila ustanovljeni s sprejetjem programa julija 2006 z namenom, da 

občani, obe občini in ARAO, v skupnem sodelovanju ugotovijo družbeno sprejemljivost 

umeščanja odlagališča NSRAO v prostor ene ali druge občine. Lokalni partnerstvi sta bili 

ustanovljeni v skladu z osnovnimi načeli Aarhuške konvencije, ki v tako zahtevnih postopkih 

predvideva vključevanje javnosti v čim zgodnejši fazi, dokler so odprte različne možnosti. 

Preko lokalnega partnerstva so se zainteresirani posamezniki in organizacije lahko seznanili z 

vsemi informacijami, ki so bile vezane na umeščanje odlagališča, poleg tega pa je bilo preko 

partnerstva možno posredovati predloge in pričakovanja, vezane na postopek in rešitve ob 

zaključku postopka. 

 
2.5.1.1 Lokalno partnerstvo Brežice 
 

Lokalno partnerstvo Brežice je v skladu z Aarhuško konvencijo in sistemom lokalne 

samouprave aktivno sodelovalo oziroma soodločalo pri razpravi o vseh vprašanjih, ki so 

zadevale pripravo lokacijskega načrta za odlagališče NSRAO, oziroma prostorsko umeščanje 

odlagališča in pripadajoče infrastrukture v občini. Poslanstvo Lokalnega partnerstva Brežice 
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je bilo spodbuditi vključitev zainteresiranih občanov in njihovo sodelovanje z občino in 

ARAO v postopku izbora lokacije za odlagališče NSRAO. Dolgoročni cilji vseh aktivnosti v 

Lokalnem partnerstvu Brežice je bil zagotoviti demokratičen in odkrit potek vseh aktivnosti, 

ki so potekale v občini Brežice v povezavi s pripravo državnega prostorskega načrta za 

odlagališče NSRAO v okviru rokov, ki jih je nalagal  Zakon o varstvu pred ionizirajočimi 

sevanji in jedrski varnosti.  
 

Lokalno partnerstvo je delovalo v okviru vodstvenega odbora in tematskih odborov. Po 

potrebi in dogovoru so se v okviru lokalnega partnerstva lahko oblikovale posebne delovne 

skupine ali pododbori. V podporo izvajanju aktivnosti lokalnega partnerstva je bila 

predvidena tudi ustanovitev Nacionalnega posvetovalnega odbora, ki ni bil del lokalnega 

partnerstva, temveč je bila njegova podpora namenjena le obravnavi tistih tem, ki so presegala 

pristojnosti Brežice in  ARAO. Nacionalni odbor v teh letih praktično ni zaživel.  
 

a.) Vodstveni odbor 

V 10-članskem vodstvenem odboru je lokalno skupnost predstavljalo sedem občanov, ARAO 

pa so zastopali dva do trije predstavniki. Po dogovoru na občinskem svetu občine Brežice je 3 

člane vodstvenega odbora (v katerem je bilo skupaj 7 članov iz občine) imenoval občinski 

svet, 2 člana župan, 2 pa krajevna skupnost s potencialno lokacijo. ARAO je prav tako 

imenovala 3 člane. Vodstveni odbor je koordiniral vse aktivnosti in sprejemal odločitve v 

imenu lokalnega partnerstva.  
 

Vodstveni odbor je občane obveščal o poteku prostorskega umeščanja odlagališča NSRAO in 

pripravi državnega lokacijskega načrta, jih vključeval v razprave v posameznih fazah 

omenjenega postopka ter si prizadeval za doseganje zakonsko določenih in za NE Krško 

optimalnih rokov izdelave državnega lokacijskega načrta za odlagališče NSRAO in 

posledično njegove izgradnje. ARAO je kril stroške delovanja vodstvenega odbora ter z njim 

povezane tajniško administrativne stroške, stroške potrebne dodatne dokumentacije, stroške 

informiranja ter osveščanja občanov v zvezi z ravnanjem z NSRAO ter umeščanjem 

odlagališča NSRAO v prostor. Delo vodstvenega odbora je določal poslovnik. 

 

b.) Tematski odbori 

Tematski odbori so vsebinsko pokrivali različne vidike umeščanja odlagališča NSRAO in 

bivanja z jedrskimi objekti.  V Lokalnem partnerstvu Brežice so bili formirani naslednji 

tematski odbori, ki so prikazani na spodnjem grafu. 
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Graf 2.5: Tematski odbori Lokalnega partnerstva Brežice 
 
 

 
 
Vir: LP Brežice – Izkušnje delovanja, 2007. 
 
 
 
2.5.1.2 Lokalno partnerstvo Krško 
 

Lokalno partnerstvo Krško je bilo tako kot brežiško ustanovljeno s sprejetjem programa julija 

2006 z namenom, da občani, Občina Krško in ARAO v skupnem sodelovanju ugotovijo 

družbeno sprejemljivost umeščanja odlagališča NSRAO.  

 

Lokalno partnerstvo je delovalo v okviru tematskih odborov, koordinacijskega odbora ter 

zbora članov tematskih odborov, administrativno pa ga je vodilo tajništvo lokalnega 

partnerstva oziroma občinska uprava občine Krško, ki je skrbelo za izdelavo in distribucijo 

zapisnikov sej in delavnic, obveščalo lokalno prebivalstvo o dogodkih v lokalnem 

partnerstvu, vodilo spletno stran in pripravljalo gradiva za delovanje lokalnega partnerstva. Po 

potrebi in dogovoru so se tudi tukaj oblikovale posebne delovne skupine.  

 
a.) Koordinacijski odbor 

Koordinacijski odbor so sestavljali: 

 po en predstavnik vsakega tematskega odbora (ki ni hkrati predstavnik ARAO ali 

Občine Krško); 
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 dva predstavnika Občine Krško; 

 dva predstavnika Občinskega sveta občine Krško; 

 po en predstavnik svetov KS, ki mejijo na potencialno lokacijo (KS mesta Krško, 

KS Leskovec, KS Krško polje, KS Dolenja vas) in  

 dva predstavnika ARAO.  
 

Člani tematskih odborov so se lahko sami odločali, ali so njihovi predstavniki v tem odboru 

stalni ali pa so se izmenjevali glede na tematiko, ki jo je koordinacijski odbor obravnaval. 

Koordinacijski odbor se je načeloma sestajal najmanj dva do trikrat  letno.  

 

Naloge koordinacijskega odbora so bile: 

 usklajevanje dela tematskih odborov; 

 zbiranje stališč odborov in posredovanje pri usklajevanju stališč; 

 skrb za pretok informacij med tematskimi odbori in javnostjo (posredovanje 

informacij o delu odborov javnosti); 

 organiziranje tematskih srečanj (kadar se je izkazalo, da je treba v reševanje 

določene problematike vključiti vse tematske odbore); 

 usklajevanje in potrjevanje finančnega načrta delovanja lokalnega partnerstva in  

 vsaj enkrat letno sklic zbora članov tematskih odborov.   
 

Člani koordinacijskega odbora so na vsaki seji določili predsedujočega, ki je vodil sejo 

koordinacijskega odbora. Delo predsedujočega se je navezovalo na obravnavano 

problematiko. Sklic seje koordinacijskega odbora je koordiniralo tajništvo lokalnega 

partnerstva, na pobudo organizacijskih vodij tematskih odborov. 

 

b.) Tematski odbori 

Lokalno partnerstvo je delovalo preko 5 tematskih odborov, ki so pokrivali posamezno 

področje umešanja odlagališča NSRAO. Članstvo v odborih je bilo prostovoljno in odprto, 

kar pomeni, da se je vsak, ki je želel sodelovati, lahko kadarkoli vključil. Vsak posameznik je 

lahko deloval tudi v večih odborih. Tematske odbore je sklicevalo tajništvo lokalnega 

partnerstva na pobudo predstavnika v koordinacijskem odboru ali posameznih članov odbora. 

Sestanke tematskih odborov je ponavadi vodil kar sam župan, s čimer je bila v večji meri 

onemogočena demokratična razprava. Tematski odbori lokalnega partnerstva Krško so 

prikazani na grafu 2.6. na naslednji strani. 
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Graf 2.6: Tematski odbori Lokalnega partnerstva Krško 
 
 

 
Vir: gradivo LP, 2006 

 

c.) Zbor članov tematskih odborov 
 

Zbor članov tematskih odborov so sestavljali vsi člani tematskih odborov. Načeloma se je 

zbor sestajal vsaj enkrat letno, ko je pregledal opravljene aktivnosti in potrdil načrt dela za 

naprej, po potrebi pa tudi dopolnjeval Program delovanja lokalnega partnerstva. Seje zbora 

članov tematskih odborov je skliceval koordinacijski odbor. Seje zbora članov tematskih 

odborov so bile javne. O njih so bile prebivalke in prebivalci občine Krško obveščeni s 

predhodnim javnim povabilom v Posavskem obzorniku in ostalih lokalnih medijih. 
 

d.) Posebne delovne skupine 

Po potrebi in dogovoru med člani lokalnega partnerstva je bilo možno oblikovanje posebnih 

delovnih skupin za posamezne naloge. V času delovanja LP Krško sta bili ustanovljeni dve 

delovni skupini, in sicer: 

 delovna skupina za naročilo neodvisne recenzije dokumentacije projekta;  

 delovna skupina za opredelitev do zahtev prebivalcev in rabo nadomestil in  

 delovna skupina za spremljanje postopka javnomnenjske raziskave. 
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2.5.2  Analiza delovanja obeh lokalnih partnerstev 
 

Pri primerjavi in analizi delovanja obeh lokalnih partnerstev, tako brežiškega kot krškega, 

smo se pretežno usmerili na primerjavo z vidikov prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in 

nevarnosti (SWOT analize). Ti vidiki so se ponujali v času delovanja lokalnega partnerstva v 

primeru umeščanja odlagališča NSRAO in jih je bilo možno zaslediti pri analizi pisnih virov 

in praktičnem poznavanju delovanj obeh partnerstev. Iz primerjave je možno ugotoviti, katero 

partnerstvo je bolj izkoriščalo posamezne možnosti in priložnosti znotraj teh štirih vidikov. 

 
 
2.5.2.1 Primerjava »prednosti«  pri delovanju lokalnega partnerstva (LP) 
 

Pri analizi prednosti delovanja lokalnih partnerstev je razvidno, da je brežiško partnerstvo 

veliko bolje izkoriščalo te prednosti kot  krško. V brežiškem partnerstvu je bil vodstveni 

odbor veliko aktivnejši in odigraval svojo vlogo vodenja v največji možni meri. Vodstveni 

odbor se je redno sestajal, pripravljal letne načrte dela, pisal poročila o izvedenih in 

načrtovanih aktivnostih, redno informiral občane o delu partnerstva preko lokalnih časopisnih 

medijev, spletnih strani in dogodkov. Partnerstvo je bilo odprto in je vabilo v svoje vrste 

predstavnike celotne družbe, ne samo v brežiški občini, ampak tudi izven. Čeprav je bilo 

ustanovljeno z namenom iskanja lokacije odlagališča NSRAO, so se potem, ko so uvideli, da 

njihova predlagana lokacija ne more konkurirati krški, in da država za to ni zainteresirana, 

usmerili v osveščanje prebivalcev o načinu zdravega življenja, ukrepih za odpravo negativnih 

vplivov na okolje in življenja ljudi ter varovanju okolja. V ta namen so od leta 2007 naročili 

in predstavili ljudem 4 študije in raziskave, ki govorijo o raku v brežiški občini, vplivov 

radionukleidov na kakovost življenja in škodljivih vplivih škropiv na gojenje hrane v vrtovih. 

Edina prednost, ki jo brežiško partnerstvo ni izkoriščalo je povezava z občinskim svetom in 

ostalimi mnenjskimi voditelji, saj te povezave praktično ni bilo, čeprav so bili v vodstvenem 

odboru tudi člani brežiškega občinskega sveta. Glede na dejstvo, da brežiška lokacija ves čas 

ni bila zanimiva, in da se o njej ni bilo potrebno odločati v občinskem svetu, je bila  njegova 

indiferentnost do delovanja LP povsem razumljiva. 

 

Pravo nasprotje izkoriščanju prednosti je bilo krško LP. Tu koordinacijski odbor ni deloval v 

potrebni meri, saj se je sestajal največ 2 krat letno, ni bil aktiven, ni načrtoval in tudi ni 

poročal o svojem delu. V krškem LP je bil za delovanje izdelan samo en osnutek načrta za 

leto 2008, ki pa ni bil potrjen in ni nikoli zaživel. Povsem logično, da je bilo tako, saj so ga  

vodili predstavniki občine, vodja odbora pa je bil sam župan. Glede na to, da je bila krška 
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lokacija edina resna opcija odlagališča, in da jo je moral potrditi občinski svet, je bilo povsem 

jasno, da se je odbor sestajal takrat, ko je bilo potrebno o nečem odločati in tu je skoraj vedno 

prevladovala beseda vodje. Drugi partner v LP ARAO, se je povsem umaknil in ni deloval, 

tretji partner zainteresirani prebivalci, pa so se sčasoma skoraj vsi prenehali delovati v LP, saj 

po njihovem mnenju ni deloval v skladu s sprejetimi načeli. Občani so bili zelo redko 

obveščeni o delovanju LP, partnerstvo se ni odzivalo na dogodke in je bilo zelo zaprto, 

zaupanja med partnerji ni bilo. 

 
Tabela 2.9: Prednosti v delovanju lokalnih partnerstev 
 
 

PREDNOSTI LP BREŽICE LP KRŠKO 
Velika aktivnost vodstvenega (oziroma 
koordinacijskega) odbora 

 
DA 

 
NE 

Dobra povezava z občinskim svetom in 
ostalimi mnenjskimi voditelji 

 
NE 

 
DA 

Odprtost za vključevanje vseh 
predstavnikov družbe v delo 

 
DA 

 
DA 

Redno informiranje občanov preko 
dogodkov in medijev 

 
DA 

 
NE 

Hitro odzivanje na lokalne dogodke 
oziroma pobude 

 
DA 

 
NE 

Krepitev zaupanja med partnerji DA NE 
 

Vir: SWOT analiza, ARAO, 2008. 

 
 
2.5.2.2  Primerjava  »pomanjkljivosti«  pri delovanju lokalnega partnerstva (LP) 
 
Iz analize pomanjkljivosti v delovanju smo ugotovili, da so te prevladovale v krškem 

partnerstvu, brežiškemu je bilo edino možno očitati, da je zaradi dolgega trajanja iskanja 

lokacije in dogovorov z državo nekako upadal interes za sodelovanje občanov, kljub temu, da 

je njihovo partnerstvo vzporedno osveščalo ljudi za zdravo življenje in varovanje okolja. 

Vpliva skupin s posebnimi interesi na brežiško partnerstvo ni bilo, ni bilo dogovarjanja občine 

in države mimo LP in ni bilo časovne omejitve postopka, saj brežiška lokacija nikoli ni bila 

posebej aktualna. 

Prav nasprotno so se v krškem partnerstvu  zelo nazorno kazale pomanjkljivosti. Edina, ki jo  

ni bilo možno opredeliti kot pomanjkljivost, je interes zainteresiranih občanov za sodelovanje 

zaradi dolgega trajanja umeščanja, kar se je kazalo v temu, da je bila manjša skupina občanov 

vse bolj aktivna, ko se je približeval čas odločanja o umestitvi odlagališča v krškem 

občinskem svetu. Občani niso imeli zaupanja v institucije, občina in država sta se dogovarjali 
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mimo tretjega partnerja oziroma tudi mimo celotnega LP, kar je bilo najbolj opazno pri 

sprejemanju dopolnil k DPN za odlagališče.  Država se sploh ni vključevala v delo LP, ampak 

je komunicirala samo z občino. Pomanjkljivost je bila tudi odlašanje občine o sprejemu 

soglasju za umestitev, saj je zamujala več kot 1 leto in je zaradi tega marca 2009 začasno 

izgubila del nadomestila. Opazen je bil tudi vpliv skupin s posebnimi interesi, saj so bili 

pritiski in lobiranja za odlagališče veliki, gradnja in delovanje odlagališča prinaša ekonomski 

interes in možnost zaslužka tudi nedržavnim institucijam. Vse skupaj je prinašalo 

spreminjanje pravil v procesu umeščanja odlagališča in s tem tudi pravil delovanja lokalnega 

partnerstva. 

 
Tabela 2.10: Pomanjkljivosti v delovanju lokalnih partnerstev 
 

 

POMANJKLJIVOSTI LP BREŽICE LP KRŠKO 
Zaradi dolgega trajanja upadanje 
interesa za sodelovanje 

 
DA 

 
NE 

Prevelik  vplivi skupin s “posebnimi” 
interesi 

 
NE 

 
DA 

Nezaupanje v institucije – npr. 
spreminjanje pravil med procesom 

 
NE 

 
DA 

Dogovarjanje občin in države mimo 
lokalnih partnerjev 

 
NE 

 
DA 

Časovne omejitve postopka NE DA 
Premajhna vključenost državnih 
inštitucij v delo LP 

 
DA 

 
DA 

 

Vir: SWOT analiza, ARAO, 2008. 

 
 
2.5.2.3  Primerjava  »priložnosti«  pri delovanju lokalnega partnerstva (LP) 
 
Pri primerjavi priložnosti smo ugotovili, da sta obe partnerstvi te premalo izkoriščali, da je 

brežiško partnerstvo priložnosti izkoriščalo predvsem za informiranje prebivalcev, možnost 

pridobivanja različnih študij za osveščanje občanov iz okoljske problematike, krško pa se 

predvsem osredotočalo na pridobivanje finančnih kompenzacij in poravnavo dolgov. 

Reševanje nacionalnega interesa odlagališča NSRAO v brežiškem partnerstvu ni bilo sporno, 

saj je brežiško partnerstvo državi ponujalo kar tri lokacije odlagališča, imelo je soglasje tako 

lokalne skupnosti kot prebivalcev, dočim so v krškem partnerstvu predvsem tretji član – 

zainteresirani občani, zelo nasprotovali lokaciji v Vrbini. Obe partnerstvi sta maksimalno 

izkoriščali finančne kompenzacije za čas iskanja lokacije. Neposredno preko soglasja za 

odlagališče NSRAO tako prebivalci vplivajo tudi na razvoj regije, saj bi izgradnja odlagališča 
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verjetno prinesla neke razvojne spremembe v okolico. Hkrati s soglasjem za odlagališče, se na 

široko odpirajo tudi možnosti za izgradnjo drugega bloka NEK, kar bi pomenilo še večji 

energetski razvoj regije. Zaradi večje možnosti lokacije v krški občini, so se primerno temu 

prilagodila tudi partnerstva. Krško je organiziralo kar 3 ekskurzije v tujino na ogled odlagališč 

in je bilo tudi aktivno pri pripravi in organizaciji delavnic CIP v Sloveniji, preko katerih so 

udeleženci spoznavali tuje izkušnje tako pri delovanju LP, kot pri umeščanju jedrskih 

objektov v prostor. Krško partnerstvo je izkoriščalo umeščanje odlagališča NSRAO tudi kot 

priložnost za poravnavo starih dolgov, saj je bilo krški občini že pri izgradnji NEK 

obljubljeno, da bo imela elektriko zastonj. Ker to takrat in še do letos ni bilo izpolnjeno, se je 

partnerstvo zavzemalo za pravično delitev nadomestil za omejeno rabo prostora med občane. 

 Obe partnerstvi pa sta si pridobili veliko izkušenj, ki jih bosta lahko uporabili pri umeščanju 

drugih okolju obremenjujočih objektov v prostor, če bosta seveda imeli priložnost delovati 

naprej. 

 
Tabela 2.11: Priložnosti pri delovanju lokalnih partnerstev 
 
 

PRILOŽNOSTI LP BREŽICE LP KRŠKO 
Nacionalni interes je možno rešiti v 
lokalnem okolju 

 
DA 

 
NE 

Finančna kompenzacija DA DA 
Vpliv prebivalcev na razvoj regije DA DA 
Spoznavanje tujih izkušenj NE DA 
Dostop do informacij DA NE 
Priložnost za poravnavo dolgov NE DA 
Uporaba izkušenj v drugih podobnih 
projektih 

 
DA 

 
DA 

 

Vir: SWOT analiza, ARAO, 2008. 

 
2.5.2.4  Primerjava  »nevarnosti« pri delovanju lokalnega partnerstva (LP) 
 

Zaradi različnosti delovanja partnerstev in možnosti sprejema lokacije so bile nevarnosti, ki so  

se pojavljale pri delovanju lokalnih partnerstev veliko bolj prisotne v krškem LP. Večina teh 

nevarnosti se je v 3-letnem obdobju delovanja nazorno pokazalo. 

 

Glede na situacijo, da se je za krško lokacijo odlagališča do leta 2009 praktično končalo že 

vso državno prostorsko načrtovanje, in da je bil DPN tik pred sprejetjem, so bile nevarnosti, 

ki so se kazale v Krškem, povsem razumljive. Izgradnja odlagališča je za državo zelo 
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pomemben projekt z okoljskega, energetskega in ekonomskega vidika. Vmešavanje politike, 

zastopanje ozkih interesov posameznika in kapitala ter časovni pritisk, je bil v tem kontekstu 

torej povsem normalen in predvidljiv, iz tega pa je izhajalo tudi nespoštovanje dogovorov in 

reševanje problemov na ulici. V krškem LP so se pojavljali pritiski predvsem na tretjega 

partnerja – zainteresirane občane in njihova združenja, ki so nasprotovala lokaciji odlagališča. 

Oba preostala partnerja, predvsem pa občina, je izkoriščala lokalno in regionalno medijsko 

moč, izvajala pritiske na tretjega partnerja in ustvarjala v javnosti in med občani nekakšno 

fobijo o tem, da bo v krški občani nastala ogromna razvojna škoda, če odlagališče ne bo 

sprejeto. Izvajal se je tudi časovni pritisk s strani države, ki je želela zadevo čim prej 

zaključiti in začeti z izgradnjo odlagališča, saj bo obstoječe skladišče v NEK konec leta 2012 

polno. 

 
Tabela 2.12: Nevarnosti pri delovanju lokalnih partnerstev 
 
 

NEVARNOSTI LP BREŽICE LP KRŠKO 
Neustreznost meril pri obravnavi 
območij in dodeljevanju nadomestil 

 
NE 

 
DA 

Neustrezni in zapleteni postopki DA DA 
Vmešavanje politike NE DA 
Zastopanje ozkih, osebnih interesov NE DA 
Reševanje problemov na ulici NE DA 
Nespoštovanje dogovorov NE DA 
Časovni pritisk NE DA 
 

Vir: SWOT analiza, ARAO, 2008. 

 
 
V analizi smo torej ugotovili, da je LP Brežice veliko bolje izkoriščalo prednosti delovanja 

predvsem na področju informiranja in osveščanja prebivalcev, da so bile v LP Krško zaznane 

večje pomanjkljivosti, ki so se kazale predvsem v dogovarjanju dveh partnerjev brez udeležbe 

tretjega, da sta obe partnerstvi kar dobro izkoriščali priložnosti, da pa so se v krškem LP 

veliko bolj kazale nevarnosti, ki so bile evidentne pri nespoštovanju dogovorov, vmešavanju 

politike, zastopanju ozkih interesov in ignoriranju tretjega partnerja. 
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3. RAZISKAVA DRUŽBENE SPREJEMLJIVOSTI  

   
Raziskovanje Družbene sprejemljivosti umeščanja jedrskih objektov v Sloveniji nas zanima 

predvsem iz razloga, da ugotovimo, kako se reševanja družbene sprejemljivosti lotevata 

država in lokalna skupnost, ter kako reševanje te problematike vidi zainteresirana javnost. Kot 

vodilo nam bo izkušnja iz iskanja družbene sprejemljivosti umeščanja odlagališča NSRAO. 

Raziskati želimo, ali so, in kje so bile pri tem iskanju narejene ključne pomanjkljivosti 

(predvsem v delovanju lokalnega partnerstva in občine kot lokalne skupnosti), v katerih 

segmentih je bilo s strani države premalo poudarka ter kakšna so potencialna tveganja za 

prebivalce in okolje ob umeščanju jedrskih objektov. Kateri so pozitivni (morebitna ureditev 

infrastrukture ob gradnji novih objektov, nova delovna mesta, nadomestila lokalni skupnosti 

zaradi obremenitev okolja,…) in negativni učinki (onesnaženje okolja, potencialna možnost 

nesreče, ki bi imela katastrofalen vpliv, strah pred jedrskimi objekti, razvrednotenje 

nepremičnin ob takih objektiv, slabše življenjsko okolje, in podobno) teh objektov. Zanima 

nas tudi mnenje udeležencev  o ustreznosti jedrske energije za reševanje problemov z energijo 

v Sloveniji in njihovi pogledi na možnost umeščanja dodatnih jedrskih objektov. 

3.1 Cilj in namen raziskave 
 

Cilj in namen raziskave je ugotoviti ali je možno doseči konsenz med državo, lokalno 

skupnostjo in neposrednimi prebivalci, in če, ugotoviti kje so njihove stične točke in kje 

razhajanja pri iskanju družbene sprejemljivosti. Definirati kakšna so tveganja povezana z 

jedrsko energijo ter pozitivni in negativni učinki jedrskih objektov. Ugotoviti stališča lokalne 

skupnosti v zvezi s sprejemom novih jedrskih objektov (vloga lokalnega partnerstva), in ali je 

bil postopek iskanja družbene sprejemljivosti za umeščanje odlagališča NSRAO pravilen in 

korekten do lokalne skupnosti in njenih prebivalcev, ki imajo po Aarhuški konvenciji v 

takšnih postopkih pravico do informiranja, zaščite in soodločanja (pozitivne-negativne 

izkušnje in dobra-slaba osnova za njeno iskanje pri umeščanju morebitnih novih jedrskih 

objektov).  

3.2 Raziskovalna vprašanja 
 

Splošno raziskovalno vprašanje: 

Kateri so pogoji za dosego družbene sprejemljivosti umeščanja jedrskih objektov med državo, 

lokalno skupnostjo in prebivalci? 
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Specifična raziskovalna vprašanja: 

1. Ali je jedrska energija »energija prihodnosti«  ali le ena od alternativ za reševanje 

problemov z energetiko v Sloveniji?  

2. Ali je z aktivnim sodelovanjem vseh udeležencev v procesu mogoče doseči družbeni 

konsenz o umeščanju jedrskih objektov? 

3. Ali je s tehnološkim napredkom in sodobnimi varnostni ukrepi možno obvladovati 

tveganja ob umeščanju novih jedrskih objektov? 

4. Ali je uspešno lokalno partnerstvo  ključnega pomena za doseganje konsenza na lokalnem 

nivoju? 

5. Kako obveščanje javnosti, upoštevanje podpisanih konvencij, seznanjanje s pozitivnimi in 

negativnimi učinki ter sodelovanje na vseh ravneh (država, lokalna skupnost, neposredni 

prebivalci) vpliva na družbeno sprejemljivost? 
 

 

3.3 Metodologija in obseg raziskave 
 

Za izvedbo raziskave  smo izbrali kvalitativni (induktivni, interpretativni, fenomenološki) 

pristop, ki nam omogoča pogled na stvaren problem ljudi živečih ob jedrskem objektu, boljše 

razumevanje družbenih procesov pri iskanju sprejemljivosti, hkrati pa je tudi odprt in 

sprejemljiv pogled za vsestransko različne podatke z različnih ravni in vidikov.  S ciljem 

približati raziskavo objektivnih stvarnosti  in zmanjšati vpliv pristranskosti smo uporabili 

kombinacijo metod in tehnik, ki so vsebovale polstrukturirane intervjuje in fokusne skupine2. 
 

Polstrukturirane intervjuje  smo izvedli s tremi predstavniki države – direktorjem nuklearne 

elektrarne, direktorjem Agencije za radioaktivne odpadke  in poslancem v državnem zboru, ki 

so nam osvetlili vidik države, njenega pogleda na iskanje družbene sprejemljivosti in 

razjasnili potek in odločitev za način, ki so ga izvedli ob iskanju sprejemljivosti za odlagališče 

NSRAO. Hkrati so vsi trije že dolgo v svoji stroki, tako na gospodarskem kot političnem 

področju ter živijo in delujejo neposredno ob ali v obstoječem okolju jedrskega objekta. 

Gotovo so intervjuvani zelo relevantne osebnosti, ki so nam lahko podale svoja mnenja na 

osnovi izkušenj ter povezanosti med državo in lokalno skupnostjo. 

                                                
2 Izvedeni fokusni skupini in polstrukturirani intervjuji so bili tudi del CRP “Konkurenčnost Slovenije 2006-2013”, ki sta ga 

financirala ARRS in MG, ki je potekal v sodelovanju s FF in FDV Univerze v Ljubljani  ter FUDŠ, pri čemer je bil avtor kot 

študent vključen v raziskovalno delo. 
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Polstrukturirane intervjuje smo izvedli tudi z najvišjimi predstavniki lokalne skupnosti – 

županoma občine Krško in Brežice, ki sta predstavila svoje videnje procesa, vlogo lokalne 

skupnosti, ki je povezovalni člen med državo in svojimi prebivalci, ter kako je lokalna 

skupnost delovala pri iskanju sprejemljivosti za odlagališče NSRAO. Oba župana sta že več 

let  v teh vlogah, neposredno sta bila vpeta v proces iskanja družbene sprejemljivosti, njuni 

predlogi in odločitve pa so ta proces vsaj na lokalni ravni tudi bistveno zaznamovale.  

 

Metodo fokusne skupine smo izvedli z zainteresirano javnostjo –  prva fokusna skupina so bili 

člani Lokalnega partnerstva Krško (9 predstavnikov), druga pa člani Lokalnega partnerstva 

Brežice (6 predstavnikov). Obe strukturi sta bili po spolu mešani, starosti udeležencev so bile 

od 35 do 65 let. V obe fokusni skupini so bili vključeni kot člani LP tako neposredni 

prebivalci ob že obstoječem jedrskem objektu in tisti, ki so zainteresirani, da se naslednji 

jedrski objekti v to območje umeščajo transparentno, s soglasjem in v skladu z podpisanimi 

konvencijami. Od obeh skupin smo pridobili najbolj verodostojne podatke, kako je potekal 

proces družbene sprejemljivosti umeščanja odlagališča NSRAO na lokacijo Vrbina v občini 

Krško, ki pa meji z občino Brežice in v katero izbiro lokacije je bilo aktivno vključeno tudi 

brežiško lokalno partnerstvo. Prav tako so nam predstavniki zaupali kako živijo z že 

obstoječim jedrskim objektom, kakšne negativne in pozitivne posledice čutijo in kaj menijo o 

nadaljnjem umeščanju jedrskih objektov. 

 

Vse udeležence smo najprej pisno povabili, kasneje pa z vsakim tudi telefonsko kontaktirali  

in se dogovorili za kraj in čas razgovora.  Vsi so se strinjali, da nam bodo z intervjuji in z 

udeležbo v fokusnih skupinah pomagali oblikovati empirični del naloge. Pred pričetkom dela 

smo vsakega ponovno vprašali, če lahko snemamo in zagotovili, da bodo ostali anonimni ter 

da bodo podatki iz intervjuja namenjeni zgolj za izdelavo magistrske naloge. Vsi so se 

strinjali s snemanjem, kar nam je omogočilo kasnejše natančnejše zapisovanje vsebine, 

skrajšalo intervjuje in olajšalo delo. Intervjuji so vedno potekali le z enim udeležencem in 

smo jih izvajali v prostorih, ki so jih določili intervjuvanci. Fokusne skupine  smo izvajali v 

prostorih KS Leskovec in KS Šentlenart.  

 

Čas trajanja je bil zelo različen, za polstrukturirane intervjuje od 30 do 45 minut, za fokusne 

skupine pa od 2 do 3 ure. Za porabljen čas  nihče ni prejel plačila, čeprav so potekali v 

njihovem prostem času. Ne glede na čas, pa smo dobili občutek, da je sogovornikom kar 

prehitro potekel.  
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Vsakokrat se je zgodilo, da so se ob zadnjem vprašanju ali ob izklopu snemalnika kljub 

vedenju, da je pogovora konec, še želeli pogovarjati in dodatno pojasnjevali nekatere 

odgovore. Tudi te podatke smo beležili in jih uporabili v analizi. 

3.4 Pričakovani rezultati 
 

Raziskava nam bo skušala podati odgovor, ali je na področju družbene sprejemljivosti 

umeščanja jedrskih objektov, vsaj v lokalni skupnosti, kjer tak objekt že obstaja, možno 

doseči konsenz z verodostojnim in aktivnim sodelovanjem vseh vpletenih akterjev (države, 

lokalne skupnosti in neposredno prizadetih prebivalcev). 

Raziskava bo nakazala bodoči model delovanja lokalnega partnerstva, ki bi v prihodnosti ob 

morebitnem umeščanju drugega bloka NEK verjetno deloval bistveno bolje, kot je to bilo v 

procesu umeščanja odlagališča NSRAO. 

 

Raziskava naj bi omogočila tudi  tako lastniku objektov (državi), kot tudi lokalni skupnosti 

(občini), bolje razumeti pomembno vlogo zainteresirane javnosti (neposredno prizadetih 

prebivalcev) v procesu umeščanja jedrskih objektov, in da bo ta pomemben predmet 

trdnejšega povezovanja vseh vpletenih akterjev. 

 

S to raziskavo želimo spodbuditi vse udeležence k zavedanju, da se družbena sprejemljivost 

ne išče samo takrat, ko se umešča nov objekt v prostor, ampak da je to nenehen proces v času 

sobivanja s tem objektom. 

3.5 Analiza raziskave 
 

Analiza raziskave temelji na osnovi podatkov, pridobljenih s pol strukturiranimi intervjuji in 

fokusnimi skupinami. Ti metodi sta nam omogočali pridobiti dokaj natančne, zanesljive in 

poglobljene informacije o obravnavani tematiki, saj je prav kvalitativna raziskava prepričljiva, 

ko se raziskujejo izkušnje in vedenje. Pri interpretaciji odgovorov je potrebna tudi previdnost, 

ker je število intervjujev in udeležencev v skupini omejeno in odražajo zgolj poglede 

posameznikov. Pri oblikovanju velikosti vzorca smo izbrali najmanjši vzorec, ki nam še 

omogoča kakovostne rezultate. Odgovore smo strnili v osem sklopov. 
 

1. V prvem sklopu vprašanj nas je najprej zanimalo, ali je po mnenju udeležencev 

jedrska energija ustrezna rešitev za reševanje problemov z energijo v Sloveniji v 

prihodnosti, v primerjavi z drugimi energijami? 
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Predstavniki države so si bili v tem pogledu kar enotni, saj so vsi trije dejali, da je jedrska 

energija gotovo najustreznejša rešitev. Svoje trditve so povezovali z besedami »stabilna, 

ekološka, cenovno sprejemljiva, energija prihodnosti, potencial«. V ozadju teh trditev so 

razlage, da jedrska energija nima izpusta toplogrednih plinov, da je cena energije nizka, kar 

tudi znižuje ceno celega slovenskega elektrogospodarstva, da je to stabilen vir, in da ima z 

izboljšanjem tehnološkega razvoja še svetlejšo prihodnost.  Omenili so tudi, da jedrska 

energija premalo izkoriščena, kar se tiče toplotnega izkoristka, saj se te kar  2/3 odvaja v 

okolje. 

 

Na vprašanje o alternativah,  so se vsi trije strinjali, da ima Slovenija alternative v energiji. Pri 

tem so navajali premog, sonce, vodo, veter in obnovljive vire. Vendar pa so poudarjali tudi, 

da Slovenija še nima dovolj izkušenj z njimi, da ti ne bi zadovoljevali vseh potreb, da niso 

cenovno konkurenčni, da so nezanesljivi in tudi, da je njihovo uporaba na nekaterih področjih 

dokazano škodljiva. Da pa se ne odrekajo povsem drugih virov, sta se oba dirktorja izrazila z 

naslednjimi besedami: 

»Jedrska energija je ustrezen odgovor, verjetno boljši kot marsikateri drug. Je pa moje 

stališče, da jedrska energija sama po sebi ni zadostna in jo je treba koristiti v kombinaciji 

z drugimi viri«.  

»Mislim, da mi ne moremo vseh potreb po električni energiji zadovoljiti samo z obnovljivimi 

viri, menim da to ne gre«. 

 

Tudi predstavnika lokalne skupnosti se strinjata, da je jedrska energija glede na svetovne 

trende ustrezna izbira, da imamo z njo že dovolj izkušenj, in da nam do sedaj ni povzročala 

vsaj dokazanih negativnih posledic. Za alternative pravita, da seveda so (vetrna, vodna), da pa 

je izbira pravzaprav majhna, in da z njimi še nimamo dovolj izkušenj. 

 

Nekoliko pa se mnenja delijo pri predstavnikih v lokalnem partnerstvu. Predstavniki v 

fokusni skupini iz brežiškega LP, so na to vprašanje odgovarjali z besedami »da, najbolj 

varna, ni ekološko sporna«. Besede utemeljujejo z dejstvi, da do sedaj nismo imeli težav z 

obstoječim jedrskim objektom. Za alternativo pravzaprav ne vidijo druge ustrezne energije, da 

pa je potrebno temeljito razmisliti ali v Sloveniji sploh še potrebujemo dodatno energijo za 

svoje potrebe. Dvom je eden od predstavnikov izrazil takole:  
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»Mislim, da toliko groznega porasta in porabe energije več ne bo, ker tudi večanja 

prebivalstva ne bo in glede drugega bloka je vprašanje, če bo še potreba. Mislim, da bi se tu 

dalo ”poflikati” s takimi zadevami kar že imamo, to nadgraditi, sonce, veter pa ostale 

variante«. (moški, 58 let, uradnik) 

 

Kot slabost jedrske energije navajajo njeno neizkoriščenost in nezmožnost prodaje v nočnem 

času, saj jo takrat nihče ne potrebuje in odkupuje.  

 

V drugi fokusni skupini pri predstavnikih LP Krško so okoli jedrske energije bolj skeptični, 

priznavajo, da je verjetno res najcenejša, vendar ni dovolj izkoriščena. Tudi tukaj omenjajo 

neizkoriščenost v nočnem času.  

Eden od predstavnikov je dejal takole: »Glejte, jedrska elektrarna je, če  gledamo po porabi 

in proizvodnji, objekt z izgubo. Ta vedno dela 100%, mi pa energijo rabimo med 14 in 16 ur 

na dan in tisto, kar jedrska elektrarna proizvaja ponoči gre stran. Te elektrike ne porabi 

nihče, je izguba, torej jedrska energija še vedno ni najboljša opcija porabe energije 

v Sloveniji. Treba je pokrivati električne špice in tiste ure, ko je največja poraba in to se lahko 

naredi z manjšimi elektrarnami. To, da obratuje elektrarna vedno na 100 % je čista izguba. 

Energetsko gledano, je ta energija zastonj, če bi znali ponoči akumulirati in nam jo potem čez 

dan zastonj dobiti, bi to bilo idealno«. (moški, 63 let, inženir)  

 

Njihovo enotno končno mnenje je bilo, da jedrske energije ne želijo za vsako ceno, in da je 

potrebno raziskati dejavnike za uporabo vetrne in sončne energije. Mnenje člana, kateremu so 

pritrjevali vsi: »Mislim, da je v današnjem času potrebno gledati na nove alternativne vire 

energije, ki jih je veliko, in če bi se tu znali dogovoriti brez botrov in politike, bi bile stvari 

drugačne«. 

 

2. V drugem sklopu smo se osredotočili na tematiko tveganj z jedrsko energijo. 

Vprašanja so se nanašala na možna tveganja ob umeščanju novih jedrskih objektov, in 

ali je možno s tehnološkim napredkom in varnostnimi ukrepi ta tveganja minimalizirati. 

Pri vseh udeležencih smo dobili  dokaj podobne odgovore. 

 

Vsi trije predstavniki države so svoje odgovore pričeli s podobnimi besedami » Tveganja so, 

vendar so obvladljiva.«  V nadaljevanju navajajo, da za  jedrske objekte veljajo danes v svetu 
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visoki standardi, ki skupaj s tehnološkim napredkom in varnostnimi ukrepi, tveganja bistveno 

zmanjšujejo.  

Eden od predstavnikov države tveganja opisuje takole:  

»Ocenjujem, da so obvladljiva, na eni strani je tehnološki razvoj in na drugi strani vsi 

preventivni ukrepi pri uporabi jedrske energije. Tu so tudi vsi varnostni ukrepi, ki zmanjšujejo 

tveganja, ki bi se kazala kot nevarnost za žive organizme v neposredni okolici objekta. Torej 

tehnologija na eni strani, sama proizvodnja in razvoj standardov na drugi strani ter  ukrepi in 

razvoj znanja, ki je  zadnjih letih  toliko napredovalo, da so se ta tveganja res zreducirala, na, 

po moje, sprejemljiv nivo. Ta nivo pa je treba z razvojem znanja in tehnologije v bodoče 

zmanjšati  na še nižjo raven«.  

 

 V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšna stopnja tveganja bi bila še sprejemljiva, kje je 

njena meja in ali imajo lokalni prebivalci v okolici jedrskega objekta (NEK) realen 

vpogled na tveganja? 

 

Eden od predstavnikov države je dejal, da tveganja ne moremo ovrednotiti s številkami, in da 

ima verjetno vsak posameznik, ki o tej zadevi razmišlja, svojo mejo, ki je za nekaterega lahko 

nizka, za drugega pa zelo visoka.  

Poslanec v DZ  je podal odgovor z naslednjimi besedami: »Moram reči, da ne poznam kje je 

meja tega tveganja, po moje pa je ta izjemno nizka, prav zaradi vsega kar sem do sedaj 

povedal, zaradi napredka tehnologije, tehnoloških rešitev cele elektrarne kot take, 

komplementiranja cele kopice varnostnih sistemov, mehanizmov in razmeroma visokega 

znanja in usposobljenosti ljudi, ki s tem upravljajo, kako v določenih primerih ravnati, zato 

da so ta tveganja nizka in obvladljiva«. 

 

V zvezi s seznanjanjem lokalne skupnosti o tveganjih, so si bila oba direktorja  precej enotna 

v odgovorih, da lastnik objekta oziroma država bistveno premalo naredi za seznanjenost 

okolice s tveganji, da ne izvajajo nobenih raziskav, in da je informiranost okoliških 

prebivalcev slaba. Navajata pa tudi, da so v preteklosti že bili nekateri poskusi informiranja s 

strani upravljalca objekta (brošure, okrogle mize, povabila v objekt) pri lokalnih prebivalcih, 

in da je bil odziv zgolj na nivoju nekaj posameznikov.  

Tretji predstavnik države je o tem menil takole: »Na nas vseh je velika naloga, da konstantno 

informiramo ljudi in na ta način na dolgi rok prispevamo k večji sprejemljivosti. In pokaže se, 

da je ravno v relativni bližini jedrskih objektov in občini, kjer je tak objekt lociran, 
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informiranje in zaznana sprejemljivost dobra. Evrobarometer in znotraj Evropskega prostora 

je pokazal, da so Slovenci sorazmerno zelo dobro informirani o teh rečeh«. 

 

Predstavnika lokalne skupnosti, sta se v odgovoru na vprašanje o tveganjih povezanih z 

jedrsko energijo, prav tako strinjala, da taki objekti za seboj seveda prinašajo tveganja, da pa 

jih je možno s tehnološkim razvojem zmanjšati. Eden od odgovorov je bil: »Pri vsaki energiji 

so tveganja in pri vsaki so gotovo tudi obvladljiva. Mi imamo 30 letne izkušnje z jedrsko 

energijo in večjih težav do sedaj nismo imeli. S tehnološkim razvojem se gotovo ta tveganja 

tudi zmanjšujejo. Nobenega objekta ne gremo umeščati, ne da bi prej  naredili natančne 

analize«. 

 

Pri vprašanju seznanjenosti lokalne skupnosti s tveganji, pa sta imela različne poglede. Eden 

je dejal, da vsi odgovorni premalo delajo na tem področju, da seznanjanja praktično ni, in da 

naj bi bilo to samoumevno, da se vsak posameznik sam zainteresira za tisto, kar ga zanima. 

Drugi  je menil prav nasprotno, da je možnosti za seznanjenost dovolj, da je pričakoval večjo 

zainteresiranost vsaj okoliških ljudi in odgovor zaključuje: »Lokalna skupnost je seznanjena 

v toliko, kolikor sama želi. Gradiva in dostopa je o vsakem projektu dovolj, res pa je, da 

večino ljudi kaj veliko ne zanima, razen posameznikov. Tveganja se ne da meriti, ljudje lahko 

verjamejo, da tveganj ni, ali so majhna, ali pa ne«. 

 

V lokalnih partnerstvih so bili odgovori, glede tveganj, povezanih z jedrsko energijo, vsaj 

pri Brežičanih podobni, kot zgoraj pri predstavnikih države in lokalne skupnosti: »Da so 

tveganja obvladljiva, da je dobro poskrbljeno za varnost in da jih je možno še zmanjševati«. 

Te svoje trditve utemeljujejo predvsem z dejstvi, da pri nas še ni bilo večje nesreče, ali 

kakršnih koli drugih izrednih dogodkov.  

 

V krški fokusni skupini so bili do tega vprašanja bolj kritični in so odgovarjali, da so sicer 

tveganja za veliko nesrečo verjetno res obvladljiva, da pa verjamejo, da se dogajajo kakšni 

izpusti v naravo, da ustreznih meritev ni, da tudi ni raziskav, čeprav so jih želeli imeti, da pa 

ni največji problem NEK in njeno obratovanje, ampak njeni odpadki, posebej visoko 

radioaktivni, ki jih nihče ne omenja. Imajo tudi občutek, da se jim resnično stanje prikriva, in 

da ne dobivajo pravih informacij o meritvah izpustov.  
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Eden od odgovorov je bil naslednji: «Glejte, jedrski objekt ima izpuste, ki so regulirani in tu 

so zapisani največji dovoljeni izpusti. Če govorimo o prebivalcih Krškega, mi nismo bili 

nikoli na noben transparenten način seznanjeni, če so bili kakšni izpusti, kdaj so bili in 

podobno. Tako je razumljivo, da mi tveganja povezujemo tudi z čustvi in strahom«. (moški, 42 

let, delavec)  

 

So si pa bili oboji enotni pri vprašanju o seznanjenosti lokalne okolice z tveganji. Oboji 

poudarjajo, da država in lastnik objekta ne naredita nič, da bi vsaj zmanjšali slab občutek pri 

ljudeh, da je informiranost in seznanjenost tako ožje kot širše okolice slaba, ter da pogrešajo 

kakšno simulacijsko vajo nesreče, da bi lahko ljudem pojasnili, kaj v nekem trenutku narediti. 

So pa bili tudi samokritični z izrazi, da so lokalni prebivalci apatični, da redko koga zanima, 

kaj se v objektu in zunaj njega dogaja, skratka ne pokažejo nobenega interesa. 

 

3. Naslednji sklop vprašanj se je nanašal predvsem na  pozitivne in negativne učinke 

jedrskih objektov. Na vprašanje: »Kakšni so pozitivni in negativni učinki jedrskih 

objektov v lokalnem okolju, s stališča ekologije, zdravja, cen nepremičnin, delovnih mest, 

razvoja,..?«, smo pridobili izčrpne odgovore, ki so potencirali predvsem negativne. 

 

Predstavniki države so po pričakovanju začeli najprej naštevati pozitivne učinke, med 

katerimi so bili največkrat omenjeni:  

»Priseljevanje v prostor, razvoj lokalnega okolja, razvoj stroke, šolan kader, zaposlitev za 

prebivalce in delo za manjše obrtnike«.  

Vse te dejavnike je eden od predstavnikov države strnil v naslednjih stavkih: 

»Ta objekt se obnaša odgovorno do družbenega okolja, se vključuje v razne iniciative, lastnik 

je ena najbolj donosnih firm. Dviguje tudi neko povprečje regije in sponzorira razne projekte 

in inštitucije in usmerja sredstva, ki se ustvarjajo pri tem v nove projekte, ki bodo na novo 

generirali neke zaposlitve. Potem so tu  vse denarne rente, ki jih dobivajo lokalne skupnosti, 

tako iz naslova bližine jedrskega objekta in odlagališča.  Vse posavske regije so upravičene 

do določenih rent. To je mehki del proračuna, ki je namenjen investicijam in to dviguje 

življenjsko raven«. 

Vsi trije so poudarjali,  da je pozitivnih učinkov ogromno, da se ti poznajo v okoliški lokalni 

skupnosti predvsem preko lokalnega proračuna, in da je v jedrskem objektu začasno ali trajno 

zaposlenih mnogo domačinov, ki so glavni promotorji, da gre v bistvu za varen in netvegan 

objekt. 
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Na vprašanje o morebitnih negativnih učinkih (vpliv na zdravje, ekološke posledice, 

razvrednotenje nepremičnin in podobno), je eden od predstavnikov države za uvod povedal 

naslednje: 

»Osebno mislim, da prinašajo pozitivne, dejstvo pa je, da se v javnih razpravah razpravlja 

predvsem o negativnih učinkih. Cela diskusija se napačno gradi na potencialno negativnih 

učinkih in se iz tega skuša v okolje nekaj iztržiti. Nikoli se v teh razpravah ne polarizirajo 

strani akterjev dovolj objektivne ocene in pozitivni vidiki.  Moje mnenje o nekaterih tako 

imenovanih negativnih učinkih je, da jedrski objekti tako kot obratujejo danes, nimajo 

negativnega vpliva na zdravje prebivalstva«. 

 

Tudi ostala dva predstavnika države sta se v svojih odgovorih strinjala, da ni enotnega 

odgovora o pozitivnih in negativnih učinkih, da so bile v tem okolju že narejene študije in 

raziskave, ki niso dale prepoznavnosti učinkov, ter da se absolutno, sploh v zadnjem času, 

potencirajo samo negativni učinki. Krivce za potenciranje iščejo znotraj neke manjše skupine 

v lokalnem okolju, ki poskuša na procesu umeščanja odlagališča iz obstoječega jedrskega 

objekta iztržiti čim več. 

 

O vrednosti nepremičnin v okolici, je eden odgovarjal takole:«Kar pa se tiče same cene 

nepremičnin obstajajo študije, ki pa težko opredelijo posamezne vzroke, predvsem pa ni 

nekega znanja, ki bi nudilo ustrezno primerjavo ali so cene nepremičnin, zaradi prisotnosti 

nuklearke višje ali nižje«. 

 

Eden od predstavnikov države je sicer menil, da se verjetno pri okoliških prebivalcih čutijo 

vplivi bližine jedrskega objekta, ki pa so verjetno psihološkega  izvora, in da gre tu predvsem 

za strah pred nesrečo. Poudaril je tudi nezainteresiranost javnosti za objektivno seznanjanje in 

predstavitve posledic ter svoj odgovor zaključil takole: «Če danes kličete ali najavite javno 

razpravo v nekem okolju, se vam bo odzvalo morebiti 2 do 3 % ljudi, nič več. Kar je seveda 

po svoje porazno nizko. Se soočamo z dejstvom, kako aktivirati ostale ljudi, da se udeležijo 

procesa razprave, kar je naša zgodovinsko pogojena karakteristika. Še veliko časa bo treba, 

da se bomo kot državljani začeli zavedati, da imamo državo in da je naša odgovornost, da 

smo resnično aktivno udeleženi v procesih, tudi v procesih umeščanja takih objektov, ki v 

okolje prinašajo eno ali drugo vrsto učinkov«.  
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V primerjavi s predstavniki države se župana zavedata, da prisotnost jedrskega objekta 

prinaša tudi kakšen negativen učinek in ga je v lokalni skupnosti med ljudmi tudi mogoče 

čutiti. Predvsem je bilo to možno čutiti v 1.500 m pasu od središča reaktorja, kjer do 

nedavnega niso bile dovoljene novogradnje, kjer je še sedaj omejena raba prostora in se 

občina Krško v tem delu ne more širiti. V Krškem se tudi zavedajo, da je neuradna cena 

nepremičnin v bližini objekta nekoliko nižja, kot v ostalih primerljivih predelih občine, v 

Brežicah tega ni preveč čutiti. 

 

Oba predstavnika lokalne skupnosti sicer poudarjata, da je pozitivnih učinkov več in navajata: 

»Razvoj stroke, (v Krškem posledično tudi razvoj šolstva – Fakulteti za energetiko in 

logistiko), priložnost za strokovnjake  ter zaposlitev posameznikov in družb«. 

 

Kot negativne naštevata predvsem psihološke učinke (strah, občutek nevarnosti), da pa 

dosedanje raziskave potrjujejo, da ni trdnih dokazov, da bi  bili lahko škodljivi učinki za 

zdravje, za okolje, priseljevanje, odseljevanje ali družbeni razvoj. Kot potrditev eden omenja 

izjemen sistem kontrole in nadzora delovanja jedrskega objekta : »Enostavno ne morem reči 

drugega kot to, da sem prišel do spoznanja, da so ti sistemi kar nekajkrat kontrolno neodvisni 

in je zadeva vpeta v mednarodno okolje. Ne bi mogel verjeti zgodbam o nevarnosti, ker to so 

empirične zadeve in bi se že pokazali negativni učinki«. 

 

Na vprašanje lokalnima partnerstvima  o pozitivnih in negativnih učinkih jedrskega objekta 

v lokalnem okolju, smo pri predstavnikih LP Krško naleteli na veliko ogorčenje in 

poudarjanje negativnih učinkov. Zaradi besed kot so: državni denar gre drugam, pasiven 

odnos do prebivalcev, nerazumevanje ljudi,  skrivanje rezultatov raziskav, prikrivanje 

dejanskih informacij in neobveščanje ljudi, me je zanimalo, kaj se za tem skriva. Zaradi  

širine in raznolikosti odgovorov posameznikov, navajamo samo povzetke: 

 saj ne moremo biti obveščeni, ker vse raziskave in študije kažejo, da je 500% varno, 

neškodljivo, nobenih indicov ni, ki bi pokazale kaj se dogaja. Ni nevarnosti in ni 

tveganja; (moški, 42 let, delavec) 

 in, ko smo delali anketo po hišah so ljudje rekli, da se izvaja mobing v občini in v 

nuklearki in tudi jaz sem to že doživel. Govorim, da se tukaj dogajajo stvari, ki niso v 

redu; (moški,  65 let, upokojenec ) 
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 nuklearka ne sme pregrevati Save zaradi hlajenja topov nad 3 stopinje. Jaz težko 

verjamem, da je temperatura Save pod 3 stopinje, ker sem ribič, in ker smo imeli 

pomor rib zaradi temperature vode ; (moški 63 let, inženir) 

 tukaj  imamo tudi zelo intenzivno kmetijstvo, ki ne gre skupaj s tem, nas pa stalno 

opozarjajo naj bomo tiho, da ne bo še kmetijstvo v krizi. Mi smo rekli, da bi nastavili 

ekološke table, da bi se videli odzivi, in da bi opozorili ljudi; (moški 51 let, delavec)  

 bila je neka splošna akcija civilne zaščite in posebnih enot, ki te zadevo preverjajo. A 

to so ozki krogi ljudi. In profesionalni štab, ki dela v tej smeri je majhen in ljudje, ki  

so vključeni  vedo, kaj se dogaja ostali pa nič; (ženska, 46 let, uradnica) 

 in mi prebivalci ne vemo niti, kam moramo iti. Jaz osebno vem samo, da če bi se kaj 

zgodilo, moram iti v smeri proti železniški postaji do Podčetrtka, na kak način, po 

kateri poti, kdo mi bo prišel pomagati  pa ne vem;  (ženska, 35 let, učiteljica) 

 ko je bila nesreča v Černobilu sem delal v nuklearki in sem imel priliko nabavljati 

zelenjavo. Ko smo hodili po skladiščih in smo delali meritve je bilo vse kontaminirano, 

vsaj minimalno. Ampak ljudje so vse jedli, a je bilo vse oporečno. Nevarnost je tudi, 

ker podtalnica gre v Zagreb in tam je pitna voda in jo ljudje pijejo. Tu je problem; 

(moški 53 let, gostinec) 

 Negativni učinki so zelo veliki, pozitivni pa majhni. Tukaj prebivalstvo nima možnosti 

kaj povedati ali soodločat. Mi smo šli iz socializma v kapitalizem, v Krškem smo 

pristali v fevdalizmu in tako kot se sedaj kapital in oblast obnašata, imamo velike 

šanse da bomo pristali v suženjstvu.(moški, 58 let, delavec) 

 

Iz vsebine vseh teh odgovorov lahko povzamemo, da so predstavniki v krškem lokalnem 

partnerstvu zaznavali in izpostavljali samo negativne učinke. Očitaju vodstvu jedrskega 

objekta, da ne izvajajo pravilnih meritev segrevanja Save, da podajajo pomanjkljive in 

nenatančne podatke o izpustih v vodo in zrak, in da ne izvajajo meritev podtalnice. Županu in 

lastni občini očitajo, da imajo slabo pripravljeno civilno zaščito, obveščanje in informiranje o 

postopkih v primeru nesreče, da ni ustreznih evakuacijskih vaj, ter da se obnašajo do 

jedrskega objekta, kot bi bil običajni gospodarski objekt. Glede odnosa države  so mnenja, da 

daje premalo sredstev občini kot nadomestilo za takšen dobičkonosen objekt, da ima skrajno 

pasiven odnos in neposluh za njihove pripombe. Občini tudi očitajo, da denar, ki ga dobijo v 

lokalno skupnost, kot nadomestilo za objekt porablja nenamensko, da občani od tega nimajo 

nič, da se ne zavzema za zaposlovanje lokalnega prebivalstva v objektu in večkrat tudi 

politično sprejemanje odločitev. 
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Kot pozitivne učinke jedrskega objekta navajajo udeleženci fokusne skupine iz Krškega zgolj 

zaposlitev domačinov, nekaj mesečno delo manjših firm v objektu ter tu in tam kakšna 

sponzorstva.  

 

Malo manj ostri pri odgovorih so bili v fokusni skupini Brežice, kjer so kot pozitivne učinke 

jedrskega objekta navajali zaposlovanje domačinov in vzgojo kadra. Kot negativne učinke so 

opredelili strah in slabo počutje zaradi bližine objekta in potencialne nesreče.  Povedali so 

tudi, da so v njihovem lokalnem partnerstvu naročili dve študiji raziskav vplivov jedrskega 

objekta na zdravje ljudi in onesnažeavnje okolja. Obe študiji sta pokazali, da ni dokazanih 

škodljivih vplivov na okolje. Stavek o vplivih enega o pripadnikov v fokusni skupini: »Ko 

smo naročili študije, so te pokazale, da obolevanje za rakom na Brežiškem teritoriju ni nič 

večje kot drugje po Sloveniji. Nobena študija ni dokazala, da je to obolevanje tu večje«. 

(moški, 37 let, samostojni podjetnik) 

 

4. V tem sklopu vprašanj nas je pri anketirancih zanimalo, glede na to, da jih je večina 

doma blizu objekta, kako okoliški prebivalci  sprejemajo Nuklearno elektrarno in ali so 

se navadili na sobivanje z njo. Na vprašanje: «Kako lokalna skupnost  sobiva z že 

obstoječim jedrskim objektom?«, smo pri vseh anketirancih dobili zelo podobne 

odgovore. 

 

Vsi trije predstavniki države približno podobno ocenjujejo odnos lokalne skupnosti do 

jedrskega objekta. Njihova ocena je, da okoliški prebivalci sprejemajo objekt z 

razumevanjem, da so se z objektom sprijaznili, da prepoznavajo pomembnost objekta za kraj 

in državo, da se zavedajo, da lokalna skupnost za objekt dobi tudi določena sredstva, ki jih 

vlaga v razvoj.  

Eden od predstavnikov je glavne nosilce družbene sprejemljivosti objekta navedel zaposlene v 

objektu z naslednjimi besedami: »Nenazadnje veliko število zaposlenih in neposredno 

zaposlenih na tem področju, gravitira in živi od tega dela, ti so tudi najbolje informirani in 

izobraženi glede teh vprašanj in tvorijo jedro družbene sprejemljivosti«. 

 

Vsi trije so tudi poudarjali, da je postopek umeščanja odlagališča NSRAO na krško lokacijo 

odprl še en problem, o katerem se do sedaj ni govorilo, to pa so individualna nadomestila ali 

kompenzacije neposredno bivajočim poleg obstoječega (NEK) in potencialnih  bodočih 
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jedrskih objektov (odlagališče, drugi blok NEK). Pojavlja se manjša skupina ljudi iz najbližjih 

vasi okoli nuklearke, ki so bili zelo aktivni tudi v lokalnem partnerstvu in so želeli popravo 

»krivic«, saj so vseskozi zahtevali, da se spoštuje obljuba še bivše države, ki je občanom 

Krškega obljubljala brezplačno elektriko. Prav zaradi njihovega delovanja, je bila družbena 

sprejemljivost v raziskavi iz leta 2009 v najbližji okolici objekta zelo nizka. 

 

Na isto vprašanje  o sobivanju z jedrskim objektom, sta se oba predstavnika lokalne 

skupnosti strinjala, da so se v splošnem pogledu prebivalci kar sprijaznili z objektom, da nanj 

gledajo pozitivno, da v pogovorih ne izražajo strahu, in da je sprejemljivost objekta v 

slovenskem okolju podobna kot v mednarodnem. Eden od njiju razlaga takole: »Ja, če gledam 

v okviru slovenskega okolja je sprejemljivost objekta podobna kot v mednarodnem okolju. Na 

nek način je največja nesprejemljivost v neposredni bližini, to smo videli tudi pri nas, tudi če 

greš bilo kam drugam, se dogaja veliko nasprotovanje prav v bližini. V tem delu je praktično 

videti pri raziskavah, ko so se koncentrični krogi povezovali, je padala sprejemljivost in 

mislim, da je v tem okolju podobno«. 

 

Drugi predstavnik meni, da se v njihovi lokalni skupnosti zelo malo ali skoraj nič ne 

pogovarja o sobivanju, ima občutek, da ljudje nekako niso zainteresirani za dogajanja okoli 

NEK, čeprav so najbližji prebivalci občine oddaljeni komaj 3 km od objekta. Da pa je bilo 

zato bolj aktivno lokalno partnerstvo, ti so naročali študije škodljivih vplivov in poskušali s 

predstavitvami vsaj malo seznaniti ljudi. 

 

Pri obeh fokusnih skupinah oziroma predstavnikih zainteresirane javnosti, smo na 

vprašanje o sobivanju lokalne skupnosti z jedrskim objektom, dobili kratke in skope 

odgovore. Večina jih je poudarjala, da so obstoječo nuklearno elektrarno že nekako vzeli za 

svojo, da so se je navadili, kljub strahu in morebitnim negativnim posledicam, da pa niso za 

vsako ceno pripravljeni bivati še s kakšnim novim jedrskim objektom. 

 

5. V nadaljevanju intervjujev je sledila tematika o možnostih umeščanja dodatnih 

jedrskih objektov v slovenski prostor. Seveda so se vprašanja glede na že trajajoči 

postopek umeščanja odlagališča NSRAO na lokacijo v občini Krško in izvedene 

raziskave za drugi blok ob obstoječi NEK, bolj osredotočala na prostor krške in brežiške 

lokalne skupnosti. Zanimali so  nas  predvsem njihovi pogledi z vidika lokalne skupnosti 

in z vidika sprejemljivosti. 
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Predstavniki države so se zavedali, da bi bilo morebitno umeščanje novih objektov v ta 

prostor dolgotrajen in težaven proces, ki ga ne bo mogoče izpeljati na silo. Poudarjali so, da 

so bile izkušnje z umeščanjem odlagališča neprecenljive, da je potrebno ta proces natančno 

analizirati, ugotoviti dober in slabe strani in potem izdelati strategijo in model za 

nadaljevanje. Eden od direktorjev je celo dejal, da v tem trenutku v tej lokalni skupnosti ni 

realnih pogojev in podpore javnosti umeščanju drugega bloka. 

V kratkih stavkih bomo povzeli bistvene značilnosti odgovor vseh treh predstavnikov: 

 prepričan sem, da nihče ne bo poskušal načrtovati energijskega objekta, ki ga niti ni 

možno umestiti v nobeno okolje brez privolitve lokalne skupnosti. Z državno prisilo je 

to nemogoče. Za to je potrebno upoštevati vsa dognanja in znanje, ki so v Evropi in 

postopke, kako priti do družbenega soglasja. Mislim, da je bilo pri odlagališču precej 

slabih in dobrih izkušenj. Slovenija torej ima izkušnje, ki jih je treba dograditi, 

dodelati. In gotovo je ključno in nujno. Tako, da po moji oceni je treba tudi te 

odškodnine, to je nek elementarni odziv; (prvi predstavnik) 

 umeščanje odlagališča je pomembna in bogata izkušnja za nas investitorje, kot za 

samo lokalno skupnost in za vse, ki se jih ta problematika tiče. Izkazalo se je, da so se 

pri umeščanju odlagališča pojavila vprašanja, ki so ostajala nerešena za tudi več kot 

20 let, praktično od umeščanja nuklearke. Glede nadaljevanja in umeščanja 

eventualno drugega bloka, to je pričakovanje špekulacije, vendar računamo, da bi 

moralo biti celo lažje. Iz več razlogov, ker smo led prebili in zastavili način dela, 

ampak niso vedno vsi zadovoljni z načinom dela lokalnega partnerstva, se pa vsi 

v njega vračamo. Drugič pa, elektrarna, nova, ki jo umeščamo z vsemi dobrobiti in 

pomanjkljivostmi, ki prihajajo;  (drugi predstavnik)  

 težko bi rekel na pamet, brez, da je narejena sistematična raziskava javnega mnenja, 

ki jo je možno izvesti v vsakem trenutku. Tako, da lahko govorim le o nekih vtisih, ki so 

le moji osebni vtisi, jaz bi rekel, da za eventualno širjenje jedrske opcije ali drugi blok 

jedrske elektrarne Krško, v tem prostoru še vedno obstajajo deljena mnenja v javnosti, 

o odstotku bi težko govoril. Določeni podatki, ki so bili na določenih vzorcih javnosti 

narejene kažejo, da je mišljenje resnično deljeno, morda pol, pol ali kaj takega. Tako, 

da niti slučajno ne podcenjujem konkretnega vidika umeščanja za drugi blok, in 

mislim, da delo še zdaleč ni opravljeno ali končano. Nasprotno ta vidik umeščanja 

v prostor je šele pred nami in ga bo treba obdelati na tak, ali drugačen način kot je 
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bilo za odlagališče in bo v vsakem primeru proces dolgotrajen. V vsakem primeru pa 

nimam osnove, da bi danes rekel, da javnost podpira drugi blok; (tretji predstavnik) 

 

Dva od treh predstavnikov države sta se v svojih odgovorih dotaknila tudi bodočega modela 

procesa morebitnega umeščanja, ki naj bi obsegal potek samega umeščanja (brez časovne 

omejitve), postopke enostavnega in natančnega informiranja javnosti (o pozitivnih in 

negativnih pridobitvah, varnosti), ter kaj v tem procesu materialno pridobi lokalna skupnost 

(občina – sredstva v proračun ali realizacija projektov, posamezniki – kompenzacija, 

odškodnina). Proces v okolju naj bi potekal preko lokalnega partnerstva, ki bi moral biti 

drugače zasnovan, s strani države in občine bi morali imeti kompetentnega sogovornika 

(posameznik, institucija), dialog bi moral potekati odkrito in strokovno. Pri izdelavi modela bi 

bilo potrebno upoštevati tudi izkušnje iz tujine. 

Tretji predstavnik države se je v razmišljanju o bodočem modelu od prvih dveh razlikoval le v 

tem, da se ne zavzema za individualna nadomestila posameznikov, ampak, da z vsem 

denarjem razpolaga občina, ta pa mora zagotoviti prepoznavno in sledljivo porabo sredstev. 

 

Predstavnika lokalne skupnosti poudarjata previdnost pri nadaljnjih postopkih morebitnega 

umeščanja novih jedrskih objektov, eden od njiju zatrjuje, da se že ponavljajo stare napake pri 

začetnih raziskavah za drugi blok (delo na terenu, neobveščanje javnosti in podobno).  Oba 

sta mnenja, da lokalno okolje ni pripravljeno za nove objekte, prvi navaja razloge z 

nedokončanim procesom umeščanja odlagališča (»Moje osebno mnenje je, da bo zelo težko 

dobiti večinsko sprejemljivost za namestitev novega bloka in v tem trenutku absolutno mislim, 

da okolje še ni pripravljeno na to, da bi ga sprejelo. Mislim, da je potrebno nekatere poteze in 

besede, ki so bile do sedaj izrečene realizirati, da zaključimo vsaj to fazo, in da je zato pravi 

čas do začetka  izgradnje odlagališča«), drugi pa veliko koncentracijo okolju obremenjujočih 

objektov na malem prostoru (»Mislim, da bi bilo tudi zelo nepošteno sedaj pogrevati še drugi 

blok, ker sem župan tukaj že veliko let in ugotavljam, da imamo veliko koncentracijo 

umeščanja okolju obremenjujočih objektov, kar je v kratkem času enormno, tudi v slovenskem 

prostoru. Če štejemo avtocesto, ki niti ni problematična, pa nadalje hidroelektrarne, ki bodo 

bistveno spremenile podobo okolja, tu so daljnovodi, pa tudi letališče, ki je  teritorialno blizu 

jedrske elektrarne, in na koncu že umeščeno odlagališč NSRAO«). 

 

Oba se tudi strinjata, da je krško-brežiška lokacija verjetno zaradi specifike objekta edina 

sprejemljiva v Sloveniji, da je potrebno, v kolikor bo odločitev takšna,  izvesti natančne 
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raziskave, bistveno več pozornosti nameniti tehničnemu delu in varnosti ter odprtemu dialogu 

z javnostjo. Eden se bolj nagiba k temu, da bi obstoječi objekt nadgradili in mu podaljšali 

delovanje še za 40 let. Zavedata se, da bo  naslednji postopek umeščanja bilo kakršnegakoli 

objekta obremenjujočega za okolje, bistveno daljši in težji. 

 

V obeh lokalnih partnerstvih je bilo na začetku vprašanj o možnosti umeščanja dodatnih 

jedrskih objektov v njihovo okolje začutiti precejšen odpor in negativno stališče do te 

možnosti. V brežiškem LP so nasprotovanja izražali z besedami: ne za vsako ceno, uničevanje 

okolja, dodatna obremenitev za majhen prostor, škodljivo za zdravje, v krškem LP pa z:  

nesprejemljivo,  negativne izkušnje z umeščanjem odlagališča, razvrednotenje nepremičnin, 

neizpolnjevanje obljub države in občine.  

 

Glede na to, da je bilo krško lokalno partnerstvo veliko bolj vpeto v postopek umeščanja 

odlagališča NSRAO in iskanja družbene sprejemljivosti kot brežiško, smo njihove negativne 

odgovore še podrobneje analizirali in prišli do podrobnih ugotovitev, zakaj je pri njih tolikšno 

nasprotovanje. Navajali so naslednje: 

 prevelika lakomnost lokalne skupnosti – občine (župana) po denarju in oblasti; 

 nespoštovanje podpisanih konvencij s strani države in občine; 

 ignorantski odnos občine (župana) do lokalnih ljudi in lokalnega partnerstva; 

 nezmožnost neposrednega odločanja občanov s pravnimi sredstvi; 

 nenamensko trošenje denarja od nadomestil za omejeno rabo prostora s strani občine; 

 nespoštovanje lastnih sklepov občinskega sveta o ustanovitvi javnega sklada, kjer bi se 

razdeljeval  denar od nadomestil bolj transparentno; 

 nezainteresiranost države (ustreznih ministrstev) v celotnem procesu umeščanja ter 

prepuščanje strateških odločitev lokalni skupnosti;  

 sprotno prilagajanje procesa umeščanja potrebam in zahtevam države in lokalne 

skupnosti; 

 nezmožnost delovanja lokalnega partnerstva; 

 javni pritiski na posamezne pripadnike LP in omejevanje oglašanja v lokalnih medijih 

(predvsem v Posavskem obzorniku) in 

 nezaupanje v javnomnenjske raziskave (občina in ARAO naročnik in plačnik). 

 

Zaradi teh in podobnih razlogov so bili predstavniki krškega lokalnega partnerstva v 

razgovoru proti umeščanju kateregakoli dodatnega jedrskega objekta v svoj prostor. Kasneje, 
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ko smo pogovore širili s podvprašanji, smo prišli do ugotovitev, da pravzaprav ne gre za 

popolno nasprotovanje umeščanju, temveč za soglasje pod določenimi pogoji. Tako v 

brežiškem lokalnem partnerstvu, kot pogoje za družbeno sprejemljivost, omenjajo trdne 

raziskave o neškodljivosti objekta, večji nadzor nad delovanjem in ustrezne kompenzacije. V 

krškem lokalnem partnerstvu pa kot pravično razdelitev sredstev od nadomestil lokalni 

skupnosti, nadomestil za razvrednotenje lastnine, kompenzacij, subvencij in dokazano varnost 

objekta. 

Najbolj značilni odgovori so bili naslednji: 

 kompenzacija je edina oblika, zaradi česar so se ljudje pripravljeni pogovarjati. Prej 

so nas držali nazaj. Ampak nikjer na svetu tako ni. Zakaj ne bi skupaj  stopili še mi in 

šli k županu ter od države skupaj nekaj zahtevali;  (predstavnik brežiškega LP)  

 če že vse k nam rine, pa naj še mi Posavci nekaj imamo od tega; (predstavnik 

brežiškega LP)  

 mi smo svoje pogoje že spisali in jih poslali županu; (predstavnik krškega LP) 

 prav je, da se to financira, ampak  negativni učinki so tako očitni  in veliki, da bi bilo 

najprej potrebno popraviti krivico še za nazaj, če pa ostanejo sredstva bi se jih 

razdelilo. Mi smo rekli, da naj gre 50% za individualno, s 50% pa naj občina 

razpolaga. (predstavnik krškega LP) 

Kot zaključek lahko ugotovimo, da bi se z ustreznim pristopom in nadomestili – 

kompenzacijami in zagotovljeno varnostjo (preko tehnološkega napredka) ter aktivnim 

sodelovanjem lokalnega partnerstva, javnost v obeh občinah podala pozitivno soglasje – 

družbeno sprejemljivost za umestitev novega jedrskega objekta v njihovo okolje. 

 

6. Šesti sklop vprašanj se je nanašal na smotrnost, koristnost in prihodnost lokalnega 

partnerstva. Lokalno partnerstvo je bilo ustanovljeno zaradi umeščanja odlagališča 

NSRAO (prvič v Sloveniji), pridobile so se določene izkušnje in zanimalo nas je, kako so 

intervjuvanci doživljali ta proces in kako vidijo prihodnost lokalnega partnerstva v luči 

umeščanja drugega bloka NEK. 

 

Vsi trije predstavniki države so bili mnenja, da je bila to zelo dobra izkušnja, da je potrebno 

celotno delovanje obeh lokalnih partnerstev temeljito analizirati in ga v neki spremenjeni 

oziroma prilagojeni obliki tudi nadaljevati. 
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Eden od predstavnikov države, se je izrazil takole:« Lokalno partnerstvo ima v takem smislu, 

kot je bilo do sedaj, dobre strani, ustanovljeno je bilo s čisto konkretnim namenom za 

umeščanje odlagališča. Sledi analiza plusov in minusov. Osebno menim, da je to dobra oblika 

sodelovanja z javnostjo, seveda pa bo potrebna korenita analiza in usmeritev eventualnega 

delovanja bodočega lokalnega partnerstva k novim ciljem«.  

 

Drugi je svoje mišljenje izrazil takole: »Kot investitor občutim, da je bilo lokalno partnerstvo 

definirano kot proces, kot zgodba, ki teče, kot neko potovanje, manj je bilo posvečene 

pozornosti dokončanju projekta in njegovemu zaključku. Ciljni del je bil slabše definiran in je 

v zadnjem času, ko je temperatura na drugi strani naraščala, lokalno partnerstvo ni imelo več 

pravilnih odgovorov in so se začele dogajati stvari izven lokalnega partnerstva, vendar so bili 

v te stvari vključeni ljudje, ki so bili člani lokalnega partnerstva«.  

 

O nadaljevanju lokalnega partnerstva je eden razmišljal takole: »In če bo volja na vseh 

straneh, ne vidim razloga, zakaj se ne bi lokalno partnerstvo nadaljevalo ali se na novo 

ustanovilo na dobrih izkušnjah obstoječega, seveda ob upoštevanju, da anuliramo stvari, ki 

niso dobro rezultirale«. 

 

Eden od predstavnikov države se je tudi kritično izrazil do delovanja lokalnega partnerstva, 

saj je menil, da bolj kot se je proces bližal koncu, bolj je šlo v napačno smer. Svojo kritiko je 

utemeljil takole: »Sedanja izkušnja iz lokalnega partnerstva oz. moj vtis je, da je cela 

razprava tekla okoli nadomestil in kdo bo kaj dobil. Ni tekla razprava o analizah tveganj, 

tehnologiji, alternativah. V vsebini se je to lokalno partnerstvo izrodilo, bolj kot je šlo proti 

koncu bolj je borba postala neizprosna in brezkompromisna. V bodoče je kar bi želel, da se 

vnese več razprave o pozitivnih učinkih in pozitivnih vidikih tega objekta, odgovorne 

razprave, kar pomeni da moramo pritegniti tiste ljudi, ki so danes ali včeraj doma in niso 

stvari spremljali, da ne bodo na sceni samo nekateri glasni govorniki, ki imajo dokazano 

mnogokrat izkrivljene in lastne cilje in niso odgovorni zastopniki okolja«. 

 

Kot bodoči model nadaljevanja lokalnega partnerstva v primeru umeščanja novega objekta, so 

bile največkrat omenjene izkušnje iz tega partnerstva in iz tujine, informiranost, nevsiljivost, 

ter brez časovnih omejitev. 

Pogleda dveh predstavnikov na bodoči model: 
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 verjetno je tak model, ki lahko v bodoče prinese dobre rezultate za vse, po eni strani 

z informiranjem javnosti, po drugi, da se zberejo vsi pogledi javnosti, po tretji, da 

javnost dobi relevantne informacije«;  

 potrebno je razmisliti, kako to izboljšati in razmisliti o prilagodljivosti modela in kako 

ga prilagoditi naši mentaliteti. 

 

Odgovori na vprašanja o delovanju lokalnega partnerstva, so se pri predstavnikih lokalne 

skupnosti nekoliko razlikovali, kar je verjetno posledica tega, da je bil v Krško LP vključen 

kot vodja tudi župan, dočim v Brežicah ni bilo tako. V zvezi s koristnostjo lokalnega 

partnerstva sta bila oba enakega mnenja, da je bilo koristno in potrebno, ter da je prispevalo k 

večji informiranosti javnosti.  

 

Predstavnik lokalne skupnosti iz Brežic je bil zadovoljen z delovanjem tega pri njih. Omenil 

je, da so se redno sestajali, da so bili aktivni na večjih področjih, da so zahtevali in pridobili 

več študij, ki niso bile povezane samo z NEK in odlagališčem, ampak tudi v zvezi s splošnim 

varovanjem okolja, zdravim načinom pridelave prehrane in vplivi sevanj na okolje. Da pa ni 

bil zadovoljen s tem, da se je med lokalnima partnerstvima pojavljala tekmovalnost, da je bilo 

krško LP večkrat favorizirano, da se brežiškega ni jemalo dovolj resno (iz razloga, ker naj bi 

bila lokacija v Krški občini že vnaprej nekako določena). Kot zaključek je dejal, da država ne 

bi smela dopustiti tega nonsensa, da je brežiško lokalno partnerstvo ponujalo tri lokacije in si 

prizadevalo za trajno rešitev odlaganja, pa je bilo vedno preglasovano, v krškem lokalnem 

partnerstvu pa je bilo nasprotovanje lokaciji Vrbina zelo veliko (vsaj pri zainteresirani 

javnosti), pa se je ta favorizirala in na koncu tudi potrdila. 

 

Predstavnik lokalne skupnosti iz Krškega je delovanje lokalnega partnerstva opisoval z 

naslednjimi besedami: napačna pot, napačna smer, neprava tematika. Ker smo imeli občutek, 

da je bilo v tem LP nekaj hudo narobe, smo želeli spoznati tudi podrobnosti.  

 »Drugo kar pa je, je velika zagata tega lokalnega partnerstva, da smo se veliko usmerjali 

v neko individualno nadomestilo in iz teh izkušenj in z inštitutom za javno upravo, ki tukaj 

nastopi, je bila to težka naloga. Praktično še ne narejena, te vaje še nihče ni uspel spraviti do 

konca, ustvariti merila nekih individualnih nadomestil, potencialne nevarnost po Černobilu 

do Sredozemlja, so neki parametri, ki so težko merljivi in hitro prideš do problema s to 

kategorijo. Tukaj mislim, da imamo to osnovno zagato hkrati pa tudi veliki fokus lokalnega 

partnerstva zgolj na to temo, da bi to zadevo rešili in smo se veliko ukvarjali s tem« in »Mi 
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smo šli zelo odprto v to zadevo in bom rekel, da iz tiste mase, ki je na začetku nastala, se je 

pod nekim pritiskom začelo ukvarjati samo z  individualnim nadomestilom, in so se ljudje, ki 

jih ta zadeva ni zanimala umaknili in iz tistih 100 ljudi, ki so bili na začetku, je na koncu 

ostalo le 20, 25, 30 ljudi, ki se o tej temi pogovarjali. In še tisti, ki so imeli ambicijo se 

pogovarjati o razvoju občine, o tehničnih in znanstvenih investicijah, so se pasivizirali v teh 

stvareh in se mi zdi, da če bomo samo v tej smeri nadaljevali bo temu lokalnemu partnerstvu 

nekaj manjkalo«. Iz zgoraj navedenega odgovora  lahko razberemo, da so v krškem LP večino 

časa posvetili individualnim nadomestilo prebivalcem, da so vse ostale vidike (tehnični, 

varnostni) praktično zanemarjali, ter da je zanimanje za tematiko pri članih s približevanjem  

konca procesa drastično upadalo. 

 

Z zavedanjem pomembnosti lokalnega partnerstva tudi v prihodnje, je predstavnik lokalne 

skupnosti iz Krškega razmišljal o modelu bodočega delovanja z naslednjimi besedami: 

»S spremljanjem parametrov, z relacijami, kaj se v kraju naredi, kako organizirati sistem 

informiranja, alarmiranja, ogled po tujini po podobnih objektih. To je nek model, ki deluje. 

Jaz ne vidim razloga, zakaj bi morali LP aktivirati samo v času umeščanja, to bi morala biti 

neka stalna oblika delovnega telesa, ki ima na kvartal, na pol leta sestanek z vodstvom, 

pregled z regulatorji in z vsemi temi, da imamo pregled nad podatki in da poznamo zadevo. 

Recimo primer Madžarske,  tam to odlično funkcionira, imajo vpogled v ta sistem, vsi so med 

seboj povezani z interneti, z e-maili in tukaj se zdi, da je treba neko stalno obliko, ki bo dosti 

pluralna in zagotovo prosta tudi za to skupino, ki je sedaj v Krškem  aktivna«. 

 

Predstavniki lokalnega partnerstva iz Brežic na vprašanje o delovanju LP, njegovi 

smotrnosti in prihodnosti, svoje delo ocenjujejo kot: delno uspešno, poskusni zajčki, premalo 

izkušenj in prepuščenost samemu sebi.  

Razlog za delno uspešno je eden od predstavnikov na kratko opisal takole: »Jaz bi to ocenil 

kot delno uspešne, ker so ljudem dali eno vizijo, kako se bodo tu zakomplicirale zadeve. In to 

je edina prava stvar, da imajo ljudje možnost odločanja pri teh zadevah.  Ljudem smo dali 

neko znanje in to ocenjujemo kot uspešno zadevo. Potem je pa tukaj ena zadeva, kjer nismo 

mogli narediti več, ker nas je država omejevala. To je v zadnjem letu, letu in pol, ko nas je 

Krška lokacija pripeljala do konca, ko so nas začeli odrivati iz postopka in si izmišljevati 

razne argumente«. (moški, 58 let, uradnik) 
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Kot krivca, da so bili prepuščeni sami sebi, omenjajo občino z besedami: »Občina ni veliko 

naredila, nas je v bistvu pustila, da sami delamo. Po našem nas je preveč pustila, ni se 

vmešavala v zadeve. Ni nam bila v pomoč, ni nas spodbujala, kar naj bi bil  tudi njen interes«. 

(moški, 43 let, samostojni podjetnik) 

 

Menijo, da so šli v LP popolnoma brez izkušenj na tem področju, da se niso v zadostni meri 

prenesle izkušnje iz tujine (čeprav jih imajo veliko, kar so pokazale delavnice CIP), da je bilo  

s strani države veliko nedorečenih sistemskih stvari od države, in da je država sproducirala 

tekmovalnost med lokalnima partnerstvima. Zavedajo se, da mora partnerstvo delovati naprej, 

vendar pa drugače kot doslej. 

 

Še bolj nezadovoljni pa so bili z delovanjem lokalnega partnerstva, predstavniki iz Krškega, 

ki so dejali, da je bilo Krško LP farsa in orodje v rokah župana. Za potrditev teh navedb so 

uporabljali besede kot so: 

»nespoštovanje programa, nespoštovanje mnenj udeležencev, prikrivanje rezultatov raziskav, 

samovolja župana, onemogočeno delo, netransparentnost porabe sredstev za delovanje LP, 

prilagojeni podatki v raziskavah, ki jih je naročilo lokalno partnerstvo« 

 

Da bi lahko tako nezadovoljstvo bolje razumeli, bomo v nadaljevanju predstavili kratke 

povzetke odgovorov posameznikov, ki še bolj osvetljujejo ozadje: 

 naš župan je dober poznal zadeve in si je zamislil lokalno partnerstvo, da bo to ena 

farsa, fasada tega, kako bi do lokacije v resnici prišli. Tako je na začetku začel 

kontaktiratij s firmami, prebivalci smo bili pa na koncu. Pozval je ljudi, da se vključijo 

v lokalno partnerstvo, zadaj pa je že imel poštudiranih en kup odborov, med drugim 

tudi odbor za razvoj občin; (moški, 42 let, delavec) 

 potem smo se usedli skupaj, da smo naredili program delovanja lokalnega 

partnerstva. Župan ni direktno sodeloval, je pa imel nekoga, ki je bil plačan in smo 

naredili dober program lokalnega partnerstva. Potem so bile kalvarije, da je župan po 

svoje delal, skliceval, organiziral odbore; (moški, 58 let, vodja zavoda) 

 glejte, če mi dovolite, tukaj bi bilo tudi dobro povedati, da je recenzija, ki jo je 

naročila občina, ki je preučevala tehnični aspekt, je bil en del, te recenzije tudi 

raziskava družbene sprejemljivosti, ki jo je delala Mariborska fakulteta in noter so 

bile natančno zapisane vse napake pri iskanju družbene sprejemljivosti. Ampak to, ko 

so se delali zaključki, se je to izpustilo; (moški, 63 let, inženir) 
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 mislim, da je stvar tu zelo zanimiva, ker to anketo ki jo je dr. Podnar delal  je bila 

predstavljena vsem samo lokalnemu partnerstvu ne. Sedaj pa, ko zahteva da bi se 

sklicali sestanki pa župan ne dovoli da bi se to naredilo. Ni transparentnosti, ne ve se 

kaj se dogaja, proti Brežicam imamo totalen nered, kaos. (ženska, 46 let, uradnica) 

 

Iz teh in ostalih odgovorov je možno razbrati, da največje kritike zadevajo krškega župana, ki 

je bil hkrati tudi vodja lokalnega partnerstva. Nadalje jih je motilo tudi, da je bila sestava 

koordinacijskega odbora neustrezna (preveliko število predstavnikov lokalnih oblasti), da 

odbori niso bili ustrezno formirani, da kot tretji partner v LP niso bili enakopravno 

obravnavani, da se njihove pobude in predlogi niso hoteli niti slišati, da so zbrali 1425 

podpisov za referendum o odlagališču, pa jih župan ni želel upoštevati, pa tudi, da so se 

rezultati raziskav predstavljali v javnosti samo v tistih delih, ki so bili ugodni za sprejem 

odlagališča. Vsi so tudi ponavljali, da si v takšno partnerstvo niso želeli, da so pričakovali 

enakopravnost, spoštovanje Aarhuške konvencije in pravno državo, da so o dogajanjih v LP 

obveščali tudi predsednika države, vlade, ministre, sodišče in varuha človekovih pravic. Od 

vseh so dobivali odgovore, da je vse v redu. 

 

Na vprašanje, če so pripravljeni še naprej aktivno sodelovati v lokalnem partnerstvu, so v 

obeh skupinah odgovarjali z da, vendar ne pod istimi pogoji (predlagajo drugačno sestavo 

vodstva LP), želeli bi bolj transparentno delovanje, spoštovanje načel Aarhuške konvencije, 

neodvisnost od lokalne politike, določene cilje delovanja in pravila igre, za kakšen model naj 

bi šlo, pa bi bilo potrebno upoštevati izkušnje iz tujine (Madžarska, Finska, Francija). Želijo si 

tudi, da bi partnerstvo delovalo za vse okolju obremenjujoče objekte. 

 

7. V predzadnjem sklopu vprašanj nas je predvsem zanimalo, kako udeleženci 

ocenjujejo vlogo države - lastnika objektov in lokalne skupnosti pri umeščanju jedrskih 

objektov. Ali se je država dovolj intenzivno vključevala v proces, ko je šlo za odlagališče 

NSRAO, ali je bilo preveč prepuščeno lokalni skupnosti? Kako naj bi bilo v prihodnje? 

 

Predstavniki države so ugotavljali, da je nujno potrebno, da se država v take procese 

vključuje bolj intenzivno, da ima konkretnejši vpliv, da ima tudi izdelane sistemske rešitve, da 

določi verodostojno institucijo za sodelovanje, ki bo imela potrebna pooblastila, in da 

državnih zadev ne sme spuščati na lokalni nivo. 
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Kaj jima je to pomenilo v procesu  umeščanja odlagališča NSRAO, sta povedala direktorja 

NEK in ARAO.  

»Takšen bolj intenziven in konkreten vpliv države in njenih inštitucij na proces, bi predvsem 

investitorju olajšal proces umeščanja in ga mogoče časovno in vsebinsko lažje pripeljal do 

konca. Lokalno partnerstvo je bil poskus v nasprotni smeri, da se da kar najširšemu 

prebivalstvu možnost vključevanja in odločanja. Slaba stran tega je smo videli, da se zadeva 

razširi in se vključujejo teme, ki niso neposredno povezane, da do izraza pridejo le interesi 

posameznikov ali skupin, ki niso nujno vezani na problematiko in v taki situaciji je težko 

analizirati in voditi proces fokusirano k cilju. Tako, da menim da bi bil ukrep v smeri večje 

učinkovitosti, če bi se že v začetku proces bolj konkretno definiral«. (direktor ARAO) 

 

»Država se je precej držala na distanci in opazovala razpravo, ki je potekala med javnostjo 

v zelo omejenem obsegu in pa če hočete lokalnimi faktorji oblasti, torej občino. V bodoče bi 

morala biti vloga tistih, ki predlagajo in tistih, ki nekaj ugotavljajo, če je to država ali lastniki 

ali tako dalje, da je ta vloga večja, prepoznavnejša.  Vsi smo šli skozi prvo šolo, ker je bil to 

prvi projekt, ki smo ga skozi javnost skomunicirali in je mogoče razumljivo, da smo vsi 

naredili napake in dobro bi bilo, če bi vsi udeleženci samo kritično presodili pri sebi, kaj so 

naredili slabo in jaz verjamem, da bo drugi poskus veliko boljši, kvalitetnejši in na boljšem 

nivoju, če bomo vsi to lekcijo vzeli in se skušali skorigirati v pozitivnem smislu«. (direktor 

NEK) 

 

Predstavnika lokalne skupnosti sta bila prav tako dokaj enotna, da je bila država v tem 

procesu precej pasivna, da je bilo preveč prepuščeno lokalni skupnosti, da država ni imela 

strategije in urejene zakonske regulative. Prav tako lokalna skupnost tudi ni imela ustreznega 

sogovornika na državnem nivoju.  

Eden od predstavnikov je stanje opisal takole: »Prvi problem, ki ga imamo v tej državi je, da 

ni nekoga, ki bi bil zadolžen posebej za tole in ustvaril nek zaupljiv odnos do tega področja. 

Saj je en del tam kjer je ministrstvo za energetiko v gospodarstvu, ki je zadolženo za to 

zadevo, ampak to je tretji, četrti rang po moči. Ko pride nekdo na oblast, se ljudje spet 

zamenjajo in ne gre stvar naprej. Za moje pojme je velik manjko, da država ne pove  neke 

jasne strategije, da bi se dogovorila v širšem prostoru, to zapisala v neko nacionalno 

strategijo in bi rekla to je to«. 
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Predstavnik lokalne skupnosti iz Brežic je še posebej poudaril, da je bil za večino odločitev 

lokalni nivo prenizek nivo, da so se tukaj samostojno odločali o nečem, kar je v bistvu celo 

problem dveh držav (odpadki – Slovenija in Hrvaška). 

 

Za prihodnja umeščanja pričakujeta večjo vlogo države, ustreznega sogovornika ali 

institucijo, ki se bo s tem ukvarjala, jasno vizijo in potek dogajanj. Da se pa oba zavedata, da 

je lokalna skupnost nosilec umeščanja takih objektov v prostor, vsaj kar se tiče iskanja 

družbene sprejemljivosti. 

 

Tudi v lokalnih partnerstvih so si bila mnenja dokaj podobna, skoraj vsi sodelujoči so 

poudarjali, da je bila država v procesu umeščanja odlagališča premalo zainteresirana, da je 

naredila veliko napak (predvsem pomanjkanje zakonov in postavitev končnega roka), da so se 

preveč poznali vplivi političnih sprememb, da je spreminjala pravila igre, in da namenja 

lokalni skupnosti premalo sredstev, glede na profitabilnost objekta.  

 

Kot uspešno pot v nadaljnjih umeščanjih ocenjujejo, da mora država naprej urediti vse 

potrebne zakonske podlage, določiti nosilce procesa, razmejiti svoje in pristojnosti lokalne 

skupnosti, ne sme povzročati tekmovalnosti med lokalnimi skupnosti, ne sme določati 

končnega roka za podano družbeno sprejemljivost, mora imeti izdelano strategijo, želeni cilj, 

predvsem pa lokalni skupnosti zagotoviti ustrezno nadomestilo. Vse to so na obiskih v drugih 

jedrskih državah že spoznali in ocenjujejo, da je izkušenj zunaj dovolj, in da bi jih bilo 

potrebno nekaj prenesti tudi v naše okolje. 

 

8. Za zaključek razgovora smo vse udeležence še zaprosili, da nam zaupajo, kakšen je 

njihov pogled na čim boljšo družbeno sprejemljivost jedrskih objektov v prihodnosti? 

 

Predstavniki države so odgovore na to vprašanje strnili v naslednjih besedah: »trdo delo na 

vseh nivojih in vseh strukturah, večjo informiranost ljudi, večja udeležba na razpravah v 

lokalni skupnosti, sklepanje kompromisov, natančna strategija«. 

 

Za temi besedami se skrivajo stavki kot so: »Informiranje prebivalstva je gotovo eden od 

vidikov, ki bi moral potekati ves čas, včasih pa so učinki težko merljivi. To je pomembno, 

vsekakor pa ni dovolj. Potrebno je ljudem jasno povedati opcije in posledice v primeru, ko se 

variante obravnavajo. Tako se lažje odločijo in vzamejo nek pristop in energetsko politiko za 
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svojo, če so jim opcije jasno razložene. Seveda pa se pogosto zaplete že pri sami definiciji 

družbene sprejemljivosti. Ta prav gotovo ni nekaj s čimer se vsi strinjamo, to je kompromis 

tistega kar želimo imeti in tistega, kar moramo v to vložiti in posledic, ki jih potem 

sprejemamo«. (direktor ARAO) 

 

»Mi moramo zagotoviti, da bo ta objekt maksimalno stabilen, varen, transparenten, 

organizacija odprtih vrat. Država, ki nastopa v tej igri pa mora poskrbeti, da bo vedno bolj 

cenjena v javnosti, ne vedno manj. Če bo vedno bolj, bo potem tudi s strani javnosti sprejeta, 

kot pozitivna predlagateljica česarkoli v javnosti«. (direktor NEK) 

»Torej država mora biti resna, inštitucije morajo biti resne, ljudje ki nastopajo v njej morajo 

biti odgovorni in odzivni in to je njihov delež. Delež s strani najožje lokalne skupnosti se mora 

v to razpravo vključiti z ljudmi, ki so v njih resnično ugledne figure, ki se jim zaupa in ki se 

jim verjame, da so objektivni in znajo presoditi in da predlagajo čim več takih udeležencev, ki 

znajo argumentirano razpravljati«. (poslanec v DZ) 

 

Predstavnika lokalne skupnosti menita, da iskanje družbene sprejemljivosti ni povsem 

enostaven proces, ter da je verjetno posavski prostor edini v Sloveniji, kjer je možno 

razmišljati o pridobivanju družbene sprejemljivosti za nov jedrski objekt. Vsekakor pa bo to 

potrebno urediti z nekimi nadomestili. Brez ustreznih kompenzacij lokalni skupnosti oziroma 

prebivalcem, ne pričakujeta, da bi bila umestitev sploh možna. Kot podlago za takšne 

odgovore navajata izkušnjo iz procesa umeščanja odlagališča NSRAO. 

 

Zaključni stavek predstavnika lokalne skupnosti iz Krškega se je nanašal na izkušnje iz tujine: 

»Iz izkušenj širom po Evropi, povsod kjer se dogaja nekaj novega ali je to odlagališče visoko 

radioaktivnih snovi, to kar delajo Francozi, Finci, Švedi, ali gre za nove jedrske objekte - 

elektrarne, povsod so težave in nikjer ni enostavno«. 

 

Predstavniki lokalnih partnerstev Krško in Brežice so bili na zadnje vprašanje glede čim 

boljše družbene sprejemljivosti precej enotnega mnenja, s tem da so v lokalnem partnerstvu 

Brežice poudarjali, da je naprej potrebno izdelati temeljite študije o potrebnosti novih jedrskih 

objektov, o odločanju pa si je potrebno vzeti čas.  

Skupne značilnosti odgovorov v obeh lokalnih partnerstvih so bile: prisluhniti zahtevam 

prebivalcev, brez pritiska javnosti, sprotno in korektno obveščanje ter boljše sodelovanje med 

državo, občino in prebivalci. 
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3.6 Interpretacija 
 
Analizi raziskave sledi interpretacija oziroma zaključki po posameznih sklopih vprašanj, ki 

nam bodo že dali delne odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. V zaključku bomo 

teoretična dognanja vključili v pridobljene podatke iz raziskave in s tem dobili celotno sliko 

obravnavavne tematike. 

 

Kljub temu, da so bili intervjuji pri predstavnikih države in lokalne skupnosti izvedeni ločeno 

in z določenimi časovnimi razmaki, je opaziti med njimi precej podobno razmišljanje in 

poglede na raziskovano tematiko. Nasprotno pa je bilo med  fokusnima skupinama zaznati 

precej razdeljena mnenja, udeleženci brežiške so bili veliko bolj pozitivni in z širšim 

pogledom, v krški pa je prevladoval negativizem in odpor do možnosti umeščanja novih 

jedrskih objektov. Posledica takega stanja v krškem LP je verjetno občutek, da so bili, kot 

tretji partner – zainteresirana javnost, v tem procesu umeščanja odlagališča NSRAO 

zapostavljeni, neslišani, neupoštevani ali celo »prevarani«, kakor se je izrazil eden od 

udeležencev fokusne skupine. 

 

3.6.1 Reševanje problemov z energijo v prihodnosti 
 

Jedrska energija je po mnenju večine v tem trenutku ena od ustreznejših  rešitev za reševanje 

energetske krize v Sloveniji, ni pa edina in kakor pravijo v lokalnem partnerstvu, ne za vsako 

ceno. Njeni najmočnejši atributi so: stabilnost, nizka cena, nima izpustov toplogrednih plinov 

v okolje. Kot alternative so bili največkrat omenjeni veter, voda in sonce, kar je po mnenju 

večine premajhna izbira, poleg tega  z njimi še nimamo dovolj izkušenj, dokazana pa je tudi 

škodljivost na nekaterih področjih. Pomanjkljivosti pri izkoriščanju jedrske energije so njena 

neuporaba v nočnem času in  neizkoriščenost toplotne energije, zato bi bilo potrebno, po 

mnenju nekaterih anketirancev, to toploto izkoriščati za ogrevanje, neizkoriščeno energijo pa 

po možnosti v nočnem času akumulirati in jo podnevi distribuirati (predlagajo uporabo 

akumulatorjev).  

Po  mnenjih nekaterih v lokalnem partnerstvu, se postavlja vprašanje ali sploh potrebujemo 

dodatno energijo in predlagajo raje varčevanje. V lokalnih partnerstvih se tudi zavzemajo za 

čimprejšnje raziskave na področju vetrne in sončne energije. 
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3.6.2 Tveganja v povezavi z umeščanjem novih jedrskih objektov 
 

Skoraj vsi udeleženci v raziskavi so se do tega vprašanja opredelili s podobnimi besedami, da 

tveganja vsekakor so, vendar so obvladljiva. Za jedrske objekte danes v svetu veljajo visoki 

standardi, zato je mogoče ta tveganja s tehnološkim razvojem in varnostnimi ukrepi zmanjšati 

na minimum. Kje je meja, katera stopnja tveganja je še sprejemljiva, je težko oceniti, saj ima 

vsak, ki o zadevi razmišlja svojo mejo, ki je za nekoga lahko nizka, za drugega pa visoka. V 

lokalni skupnosti tudi poudarjajo, da imamo že 30 letne izkušnje s to energijo, in da do sedaj 

ni bilo večjih težav. Strinjajo se tudi, da država bistveno premalo naredi za seznanjanje in 

informiranje prebivalcev o tveganjih, ter da raziskav na tem področju v Sloveniji praktično ni. 

V krškem lokalnem partnerstvu so bili do tega vprašanja bolj kritični in so poudarjali, da so 

tveganja za veliko nesreče s tehnološkim napredkom in neprestano kontrolo verjetno res 

obvladljiva, da pa so prepričani, da se dogajajo kakšni manjši izpusti v okolje, ki so prav tako 

nevarni, o njih pa ne vemo nič. Prav tako niso prepričani v pravilnost in kakovost meritev, 

kakšnih resnejših raziskav pa tudi niso zasledili.  

3.6.3 Pozitivni in negativni učinki jedrskih objektov na lokalno okolje 
 

Za predstavnike države in lokalne skupnosti ter delno tudi v brežiškem LP, so veliko 

pomembnejši pozitivni učinki, saj negativnih praktično ne vidijo, v nasprotju pa v lokalnem 

partnerstvu Krško poudarjajo negativne učinke, pozitivnih skoraj nič. Prvi kot pozitivne 

omenjajo razvoj lokalnega okolja, priseljevanje v prostor, razvoj stroke, zaposlitev za 

prebivalce in delo za manjše obrtnike,  za negativne pa zatrjujejo, da ni nobenih indicev in 

raziskav, da jedrski objekt vpliva na zdravje, okolje ali razvrednotenje nepremičnin. Edini 

negativni učinek, ki ga tukaj omenjajo bi lahko bil psihološki, torej strah pred nesrečo. Se pa 

zavedajo, da se v pri lokalnih prebivalcih potencirajo bolj negativni  in jih pozivajo, da se 

seznanjajo z nevarnostmi, udeležujejo akcij na to temo in tudi sami pokažejo več zanimanja.  

 

Drugi, torej iz LP Krško menijo, da zaradi jedrskega objekta narašča temperatura Save, nad 

dovoljeno vrednostjo, zato se je zgodil pomor rib, nadaljujejo z argumenti, da so v bližini 

jedrskega objekta cene kmetijskih pridelkov nižje, ter da so tudi nepremičnine razvrednotene. 

Te ni možno prodati za realno ceno, kljub temu, da vse študije kažejo, da je objekt 100% 

varen. Menijo tudi, da se jim negativni učinki prikrivajo, da gredo izpusti v podtalnico, kjer je 

pitna voda in nenazadnje tudi ne vedo, kam in kako se pred nesrečo umakniti. 
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3.6.4 Sobivanje lokalne skupnosti z jedrskim objektom 
 

Tako lokalna skupnost, kakor tudi okoliški prebivalci, so se z objektom že sprijaznili, 

dogajanja v njem in ob njem sprejemajo z razumevanjem, predvsem zato, ker je v njem 

zaposlenega kar nekaj lokalnega prebivalstva, ki so tudi glavni nosilci družbene 

sprejemljivosti v okolju. Vsi prepoznajo pomembnost objekta za kraj in državo (predvsem z 

ekonomske plati) in zatrjujejo, da je sprejemljivost takšnega objekta tudi v tujini prav takšna 

kot pri nas. Vsekakor pa je potrebno poudariti, da se je ob procesu umeščanja odlagališča 

NSRAO odprl problem, ki bo bistveno vplival na bodoče sobivanje s kakšnim novim 

objektom, to pa so individualna nadomestila oziroma kompenzacije zaradi okolju 

obremenjujočega objekta. 

3.6.5 Pogledi na možnost umeščanja dodatnih jedrskih objektov 
 

Morebitno umeščanje novega objekta v ta prostor bo dolgotrajen in težaven proces, česar se 

zavedajo prav vsi udeleženci raziskave in ga ne bo mogoče izpeljati na silo. Proces umeščanja 

odlagališča NSRAO je pokazal, v katerih segmentih so bile storjene največje napake, kje so 

bile dobre strani in kaj so se vsi udeleženci v procesu tudi naučili.  Napake, ki si jih je 

dovolila država s tem, da je bila preveč pasivna, da  ni imela določene strategije, da ni imela 

sprejetih vseh potrebnih zakonskih določil, ter da je ključne odločitve prepuščala lokalni 

skupnosti, se v prihodnosti ne bi smele več ponavljati. Prav tako se ne bi smelo ponoviti, da bi 

lokalna skupnost proces jemala preveč politično in samosvoje ter napačno vodila lokalno 

partnerstvo. Skozi raziskavo se je z vseh vidikov izluščil model, ki bi lahko zadovoljeval 

kriterijem vseh udeležencev v procesu in s pomočjo katerega bi obstajala velika verjetnost, da 

bi  naslednji jedrski objekt dobil družbeno sprejemljivost tudi drugje v Sloveniji. Ključni 

parametri tega modela naj bi bili spoštovanje podpisanih mednarodnih pogodb, urejena 

zakonodaja, izdelana državna strategija, izdelan načrt umeščanja brez časovni določil in 

končnih rokov, postopki obveščanja in informiranja javnosti, potrebne in predvidene 

raziskave, način dela lokalnega partnerstva, določene kompenzacije za lokalno skupnost (tudi 

individualna nadomestila), najsodobnejše varnostne in tehnološke rešitve, ob tem pa bi bilo 

potrebno upoštevati tudi izkušnje iz tujine.  

3.6.6 Lokalno partnerstvo - koristnost, smotrnost, prihodnost 
 

Lokalno partnerstvo se je v procesu umeščanja odlagališča NSRAO pokazalo kot dobra 

izkušnja, kako pravzaprav ne bi smelo delovati. Vsi udeleženi v raziskavi  so si bili precej 
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enotni, da je bilo storjenih veliko napak, predvsem pri vodenju lokalnega partnerstva, 

indiferentnosti države ob njihovih zahtevah ter nenačrtovanem in nepreglednem delovanju. Iz 

tega je sedaj potrebno analizirati dobre in slabe strani, določiti nove cilje lokalnega 

partnerstva in ga preoblikovati tako, ob upoštevanju tudi izkušenj iz tujine, da bo lahko 

nosilec družbene sprejemljivosti  v okolju in hkrati  tudi subjekt iskanja družbenega konsenza 

ob spoštovanju vseh določil Aarhuške konvencije. Kljub temu, da so bili tretji partner v 

partnerstvu in po njihovi oceni najbolj zapostavljeni in nespoštovani, so se sodelujoči 

prebivalci iz obeh občin še vedno pripravljeni aktivno vključevati v delo lokalnega 

partnerstva z željo, da bi partnerstvo delovalo za vse okolju obremenjujoče objekte. 

 

3.6.7 Vloga države  in lokalne skupnosti pri umeščanju jedrskih objektov 
 

Pri umeščanju odlagališča NSRAO se je izkazalo, da je država začela in vodila proces precej 

pasivno in nepripravljeno. Pasivnost se je nanašala predvsem na počasne in neustrezne odzive 

pri zahtevah ali potrebah lokalne skupnosti in lokalnega partnerstva, nepripravljenost pa se je 

nanašala na neizdelane sistemske rešitve. Lokalna skupnost je bila v tem procesu praktično 

brez podpore s strani države, težave, ki so se pojavljale, so se tako reševale na nivoju lokalne 

skupnosti ali lokalnega partnerstva. Ker pa so bile te težave večje, kot je imela lokalna 

skupnost pristojnosti, se je z marsikatero težavo odlašalo, ali pa se je sploh ni začelo reševati.  

Bodočo vlogo države udeleženci v raziskavi vidijo kot nosilca procesa na strateškem nivoju, 

kjer bo poskrbela, da bodo izdelani vsi potrebni  zakonski in sistemski akti, da bo imela 

ustrezno strategijo in videnje procesa v prihodnosti, da bo dostopen in kvaliteten sogovornik, 

ter da bo imela za procese urejeno finančno konstrukcijo. Lokalna skupnost bo imela potem v 

tem procesu lažje delo, saj se bo predvsem operativno ukvarjala z dejavnostmi za iskanje 

družbene sprejemljivosti v svoji sredini ter načrtovala in izvajala projekte, ki bodo to 

sprejemljivost podpirali. 

 

3.6.8 Pogled na čim boljšo družbeno sprejemljivost jedrskih objektov v prihodnosti. 
 

Vsi udeleženci v raziskavi optimistično zrejo v prihodnost in verjamejo, da so se v procesu 

umeščanja odlagališča ter  z izkušnjami iz tujine veliko naučili.  Verjamejo, da je možno tako 

na lokalnem posavskem območju, kakor tudi drugje v Sloveniji, z odprto strategijo, 

informiranostjo, soočanju z lokalno skupnostjo in zagotovljeno varnostjo, dobiti zadostno 

podporo javnosti za umestitev katerega koli okolju obremenjujočega objekta.  
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4. ZAKLJUČEK 

 
Raziskava o Družbeni sprejemljivosti umeščanja jedrskih objektov v Sloveniji je celovito 

obdelala področje, ki je povezano s procesom umeščanjem jedrskih objektov v širše in 

lokalno okolje. Na eni strani smo analizirali obstoječe stanje, ki se je rezultiralo preko že 

izvedenih javnomnenjskih in drugih raziskav, na drugi strani smo z kvalitativno raziskavo ter 

analizo odnosov in razmerij med različnimi vidiki (državo, lokalno skupnostjo in lokalnimi 

prebivalci), pridobili nova spoznanja, ki so temeljila na že zaključnem procesu družbene 

sprejemljivosti umeščanja odlagališča NSRAO v lokalno skupnost Krško. 

 
Glavne ugotovitve in sklepi o družbeni sprejemljivosti jedrskih objektov so naslednji: 
 
 jedrska energija, s stališča vseh treh vidikov, predstavlja eno izmed ustreznejših 

rešitev za reševanje energetske krize, v kolikor bi v Sloveniji do nje prišlo. 

Predstavniki države in lokalne skupnosti praktično ne vidijo kakršnekoli druge 

energije, ki bi bila stabilnejša, čistejša, okolju manj nevarna in cenovno ugodna. 

Poudarjajo, da z ostalimi alternativami nimamo dovolj izkušenj, ali pa so že celo 

dokazani negativni vplivi. Nekoliko drugačno mnenje se je izpostavljalo pri lokalnih 

prebivalcih, ki so delovali v obeh lokalnih partnerstvih (Krško in Brežice) in se delno 

strinjajo, da je jedrska energija v tem trenutku  verjetno res najugodnejša rešitev, ni pa 

edina in ne sprejemljiva za vsako ceno. Vendar je glede na domače potrebe (trenutno 

je energije dovolj), še dovolj časa, da se opravijo raziskave in študije o alternativah 

(predvsem vetrne in sončne energije), v tem vmesnem času pa zagovarjajo varčevanje; 

 tveganja povezana z jedrsko energijo vsekakor so (kako visoka so in kje so meje 

sprejemljivosti je nemogoče napovedati ali raziskati), jih je pa možno z tehnološkim 

razvojem in varnostnimi ukrepi zmanjšati na minimum. S to trditvijo se zelo strinjajo 

predstavniki države in lokalne skupnosti, ki tudi poudarjajo 30 letne pozitivne izkušnje 

z obstoječim jedrskim objektom (NEK) pri nas, pri katerem zaradi nenehnih izboljšav 

in nadgradenj z najbolj sodobno tehnološko in varnostno tehnologijo, še nismo imeli 

resnejšega incidenta. Tudi prebivalci obeh lokalnih skupnosti se zelo zavedajo visokih 

tveganj, jedrski objekt je že takšne narave, kar dokazujejo številne nesreče v 

elektrarnah po svetu, strinjajo se, da je možno s tehnološkim razvojem in varnostnimi 

ukrepi ta tveganja zmanjšati, ne pa v celoti odpraviti. Prav tako dvomijo v popolno 

neškodljivost objekta in objektivnost merjenj ter objavljanj rezultatov, saj so se v 
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preteklosti že kazali negativni vplivi na okolje zaradi delovanja NEK (pregrevanje 

Save – pogin rib); 

 pozitivni učinki jedrskega objekta na lokalno skupnost prevladujejo pred negativnimi, 

po trditvah predstavnikov države negativnih sploh ni zaznati, dočim se v lokalni 

skupnosti zavedajo tudi negativnih učinkov, v katere uvrščajo predvsem 

razvrednotenje nepremičnin in psihološke učinke zaradi strahu in bojazni nesreče. Kot 

pozitivni učinki so največkrat poudarjeni razvoj lokalnega okolja (predvsem zaradi 

državnih nadomestil, ki jih dobi lokalna skupnost), priseljevanje v prostor, razvoj 

stroke in kadra, zaposlitev za prebivalce in delo za manjše obrtnike. Na tako 

potencirane pozitivne učinke prebivalci v lokalnem partnerstvu (intenzivneje Krčani) 

odgovarjajo s trditvami, da so se ti pozitivni učinki kazali zgolj v času gradnje objekta, 

da lokalni prebivalci vsak dan čutijo negativne posledice (nižje vrednosti nepremičnin 

v bližini objekta, ni novih priselitev v okolje, nižje cene kmetijskih pridelkov s polj 

blizu objekta, strah pred nesrečo, strah zaradi potencialnega ogrožanja podtalnice), 

poleg tega so popolnoma neopremljeni z zaščitno opremo, niti ne vedo, kako in kam 

se pred nesrečo umakniti. Poudarjajo tudi, da nadomestila zaradi bližine jedrskega 

objekta niso pravično razdeljena, da se ne porabljajo transparentno in v skladu z 

zakonodajo. Država ne izvaja nobenih resnejših in konkretnejših študij in raziskav o 

učinkih jedrskih objektov na lokalno okolje; 

 prebivalci v obeh lokalnih skupnosti so se v času sobivanja z jedrskim objektom že 

sprijaznili, razumejo dogajanja v njem in ob njem, posledično tudi zaradi tega, ker je v 

njem zaposlenih kar precej prebivalcev obeh lokalnih skupnosti.  Po oceni 

predstavnikov države in lokalne skupnosti, so ti zaposleni glavni nosilci družbene 

sprejemljivosti v okolici; 

 Posavje oziroma krška lokalna skupnost je v prihodnosti verjetno eno od področij, kjer 

bo najlažje doseči družbeno sprejemljivost ob umeščanju novega jedrskega objekta. 

Kljub temu bo morebitno umeščanje novega objekta v ta prostor dolgotrajen in 

težaven proces, česar se zavedajo prav vsi udeleženci raziskave in ga ne bo mogoče 

izpeljati na silo. Proces umeščanja odlagališča NSRAO je pokazal, v katerih 

segmentih je bilo storjenih preveč napak in kaj je bilo pozitivno. Pravna 

nepripravljenost države in indiferentnost pri komuniciranju z lokalno skupnostjo in 

lokalnim partnerstvom ter prepuščanje strateških odločitev lokalni skupnosti na eni 

strani, politično delovanje in prilagajanje procesa lastnim potrebam ter napačno 

vodenje lokalnega partnerstva  s strani lokalne skupnosti na drugi strani, je privedlo do 
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tega, da je obstajala zelo nizka stopnja zaupanja v pristojne državne inštitucije in 

lokalne organe s strani prebivalcev, kar je v mnogočemu zelo oteževalo proces 

umeščanja odlagališča NSRAO (zahteve po referendumu, tožbe na upravnem sodišču). 

V Lokalnem partnerstvu Krško (vsaj pri prebivalcih) je takšno stanje povzročilo 

NIMBY efekt, ki se je še poglobil ob pozitivnem mnenju občinskega sveta o lokaciji 

odlagališča. Zaslediti je tudi, da ni glavni problem umeščanje objekta v prostor, 

temveč pridobitev nadomestil za najbližje prebivalce. V  prihodnosti bodo verjetno eni 

od glavnih dejavnikov pozitivne družbene sprejemljivosti tudi kompenzacije lokalni 

skupnosti oziroma prebivalstvu (individualna nadomestila); 

 lokalno partnerstvo je bilo ustanovljeno leta 2006 za čas do pridobitve soglasja lokalne 

skupnosti za lokacijo odlagališča. V tem času sta se izkazala dva povsem različna 

modela sestave in vodenja lokalnega partnerstva. Krško lokalno partnerstvo je vodil in 

povsem usmerjal župan, tudi struktura koordinacijskega odbora je bila takšna, da so 

bili tretji partner zainteresirana javnost – prebivalci v manjšini in niso imeli velike 

možnosti odločanja, njihovi predlogi in pripombe so bile ves čas ignorirane. Župan je 

s svojo politično močjo usmerjal tudi odločitve občinskega sveta, ki je bil odločilni 

organ ob izdaji pozitivnega mnenja za odlagališče. Na drugi strani je bilo brežiško 

lokalno partnerstvo brez posebnega vpliva in tudi sodelovanja lokalne strukture, 

vodstveni odbor so večinoma sestavljali zainteresirani prebivalci, ki so to partnerstvo 

tudi vodili. Iz tega naslova  je brežiško LP delovalo apolitično, na člane se ni izvajal 

nikakršen pritisk. V primeru nadaljevanja delovanja LP je potrebno narediti temeljito 

analizo, določiti nove cilje in ga preoblikovati tako, da bo v prihodnosti ta nosilec 

družbene sprejemljivosti; 

 država in lokalna skupnost morata v prihodnosti prevzeti vso odgovornost za korektno 

izpeljavo procesa umeščanja objektov v prostor in iskanja družbene sprejemljivosti. 

Država mora na strateškem nivoju zagotoviti vso potrebno zakonodajo in pravne 

vidike, mora imeti izdelano vizijo in strategijo KDAJ, KJE, KAKO, ZAKAJ in S ČIM 

iskati družbeno sprejemljivost in umeščati objekt v prostor. Lokalna skupnost pa na 

operativnem nivoju v skladu s svojimi pristojnostmi in v sodelovanju s svojimi 

prebivalci, zagotoviti vse potrebne dejavnike in dejavnosti, da se takšen projekt 

realizira v začrtanih normah. 
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Na podlagi pridobljenih ugotovitev iz izvedene raziskave, lahko kot izhodišča za pripravo 

ustreznega modela za bodoče iskanje družbene sprejemljivosti jedrskih objektov v Sloveniji 

priporočamo: 

 

 model, ki bi zadovoljeval kriterijem vseh udeležence v procesu. Ključni dejavniki tega 

modela so urejena zakonodaja na državnem nivoju in spoštovanje podpisanih 

mednarodnih pogodb, izdelana strategija, izdelan načrt umeščanja brez časovnih 

določil in končnih rokov, postopke obveščanja in informiranja javnosti, potrebne in 

predvidene raziskave, način dela lokalnega partnerstva, določene kompenzacije za 

lokalno skupnost (tudi individualna nadomestila), najsodobnejše varnostne in tehnične 

rešitve, predvsem pa tudi upoštevanje izkušenj iz držav z daljšo jedrsko tradicijo; 

 pripraviti več gradiv, zgibank, časopisov in ostalih publikacij, v katerih se na poljuden 

in razumljiv način predstavi negativne in pozitivne učinke tako za državo, kot za 

lokalno skupnost in prebivalce; 

 sprotno obveščanje o poteku procesa umeščanja objekta vršiti preko klasičnih medijev 

(TV, časopis, radio, internet), pomembno je tudi vključevanje vzporedne stroke 

(zdravstva, varovanja okolja) in nevladnih organizacij; 

 zagotoviti čim efektnejši dvosmeren komunikacijski kanal za kontaktiranje z 

najbližjimi prebivalci, organiziranje delavnic, fokusnih skupin in podobno; 

 zaradi nizkega zaupanja v lokalne oblasti, zagotoviti poseben nadzor nad uporabo 

sredstev za nadomestila zaradi objekta, predhodno je potrebno izdelati kriterije za 

delitev in uporabo sredstev ter zagotoviti transparentnost in pravičnost uporabe; 

 nadaljevati z delom lokalnih partnerstev, partnerstva preoblikovati tako, da bo 

omejena možnost vliva višjega položaja, odpraviti vse vidike, ki bi povzročali 

tekmovalnost med partnerstvi; 

 zagotoviti enakopravnost, poštenost in verodostojnost vseh partnerjev v procesu 

iskanja družbene sprejemljivosti. 

 

Nadaljnje raziskave na področju družbene sprejemljivosti bi bilo potrebno usmeriti tudi na 

lokalne skupnosti, kjer že imajo tudi druge okolju obremenjujoče objekte (ne samo jedrske), 

ali skupnosti, kjer se predvidevajo umeščati takšni objekti. S takšnimi raziskavami bi dobili 

širše poglede celotne naše družbe na obravnavano tematiko, hkrati pa pridobili določene 

smernice za bodoče procese. 
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V nalogi smo postavili eno splošno in pet specifičnih raziskovalnih vprašanj, na katera smo 

poskušali skozi raziskavo in analizo rezultatov dobiti potrdilne ali zavrnilne odgovore.  

 

Splošno raziskovalno vprašanje: 
 

Kateri so pogoji za dosego družbene sprejemljivosti umeščanja jedrskih objektov med državo, 

lokalno skupnostjo in prebivalci? 
 

Med najpomembnejše pogoje za dosego družbene sprejemljivosti so zagotovo urejeni, 

transparentni in institucionalizirani odnosi med glavnimi protagonisti v procesu 

umeščanja, demokratičen in komunikativen pristop, ustrezna nadomestila in 

kompenzacije za lokalno skupnost ter dobro koordinirana, smiselna, fleksibilna in 

diferencirana komunikacijska kampanja. 
 

Specifična raziskovalna vprašanja: 
 

1. Ali je jedrska energija »energija prihodnosti«  ali le ena od alternativ za reševanje 

problemov z energetiko v Sloveniji?  
 

Na vprašanje nismo dobili 100 % potrdilnega odgovora, DA so bili mnenja predstavniki 

države in lokalne skupnosti, predstavniki prebivalcev – lokalnega partnerstva sicer v 

celoti ne zavračajo trditve, vendar se bolj zavzemajo za alternative (veter, sonce). 
 

2. Ali je z aktivnim sodelovanjem vseh udeležencev v procesu mogoče doseči družbeni 

konsenz o umeščanju jedrskih objektov? 
 

Odgovor na vprašanje je lahko pozitiven, saj smo ugotovili, da je država v primeru 

umeščanja odlagališča NSRAO delovala zelo pasivno, lokalna skupnost pa lokalnim 

prebivalcem – lokalnemu partnerstvu ni dovolila zadostnega sodelovanja, oziroma je 

sodelovanje zavračala. Iz tega so zato sledile velike težave pri družbeni sprejemljivosti in 

podajanju pozitivnega mnenja za odlagališče. 
 

3. Ali je s tehnološkim napredkom in sodobnimi varnostni ukrepi možno obvladovati tveganja 

ob umeščanju novih jedrskih objektov? 
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Najpomembnejši dejavniki obvladovanja tveganj so zagotovo visok tehnološki razvoj, 

visoki standardi varnosti in skrb za okolje, nenehen in visoko kvaliteten nadzor ter 

pravočasno informiranje in obveščanje. 
 

4. Ali je uspešno lokalno partnerstvo ključnega pomena za doseganje konsenza na lokalnem 

nivoju? 
 

Zagotovo mora biti lokalno partnerstvo ključni nosilec konsenza na lokalnem nivoju. V 

raziskavi smo ugotovili, da temu ni bilo tako, da je bila v Krškem nosilec lokalna 

skupnost, kaj je povzročalo velika trenja med partnerji v LP in konsenz na 

demokratičen način ni bil dosežen. 
 

5. Kako obveščanje javnosti, upoštevanje prepisanih konvencij, seznanjanje s pozitivnimi in 

negativnimi učinki ter sodelovanje na vseh ravneh, vpliva na družbeno sprejemljivost? 
 

Družbena sprejemljivost je pozitiven odziv ljudi. Ljudje se obnašajo pozitivno, če so 

seznanjeni in obveščeni, če se jim omogočijo njihove pravice, če lahko enakopravno 

sodelujejo, če se jim ne prikriva dejstev in jih ne zavaja, ter  jim daje priložnost. 

 

Za zaključek bi lahko dejali, da so danes ljudje izobraženi, da imajo dostope do vseh ključnih 

informacij, da jih tematika, ki se dogaja v njihovem življenjskem okolju  zanima in da so 

pripravljeni sodelovati. Ni lažje poti za dosego družbene sprejemljivosti, če to ljudem, ki se 

jih neposredno dotika tudi omogočimo. 
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PRILOGE 
               

Priloga 1:  Seznam kratic 

 

ARAO    - Agencija za radioaktivne odpadke 

ARRS     - Agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije 

CIP         - Cowan In Practice (mednarodni projekt) 

CRP        - Ciljni raziskovalni projekt 

DPN        - Državni prostorski načrt 

FDV        - Fakulteta za družbene vede 

FF           -  Filozofska fakulteta 

FUDŠ     - Fakulteta za uporabne družbene študije 

KS          - Krajevna skupnost 

LP           -  Lokalno partnerstvo 

MG         - Ministrstvo za gospodarstvo 

MOP       -  Ministrstvo za okolje in prostor 

NEK       - Nuklearna elektrarna Krško 

NIMBY  - Not in my backyard (ne na mojem dvorišču) 

NSRAO  - Nizko in srednje radioaktivni odpadki 

RASK     - Razvojna skupina – svet vlade Republike Slovenije za konkurenčnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 2:  Anketni vprašalnik za polstrukturirane intervjuje in fokusne skupine 

 

1. Ali je jedrska energija po vašem mnenju ustrezna rešitev v Sloveniji za reševanje 
energetskih težav v prihodnosti – če jo primerjamo z drugimi možnostmi? Jo vidite 
kot eno od nujnih perspektiv, ki se jim ne bo mogoče izogniti, ali le kot eno od 
možnosti, med katerimi lahko izbiramo? 
 

2. Kako ocenjujete možna tveganja povezana z jedrsko energijo v povezavi z umestitvijo 
dodatnih jedrskih objektov (drugi blok NEK) in odlagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov (NSRAO)? Ali menite, da je lokalna skupnost  dovolj dobro 
seznanjena s temi tveganji? Kdo je pri seznanjanju s temi tveganji dobro opravil svoje 
delo, kdo ga morda ni? So ta tveganja po vašem mnenju obvladljiva s pomočjo 
ustreznih ukrepov in tehnološkega razvoja?  

 
3. Kakšne pozitivne in kakšne negativne učinke imajo po vašem mnenju jedrski objekti, 

če so umeščeni  v lokalno okolje? (ideje, ki se jih lahko sproži naknadno: ekološke 
posledice, zdravje, cena nepremičnin, delovna mesta, družbeni razvoj, priseljevanje, 
odseljevanje….) 

 
4. Kako po  vašem  mnenju  lokalna skupnost  sprejema  sobivanje  z  že obstoječim  

jedrskim  objektom – Nuklearno elektrarno Krško? 
 

5. Vaš-i pogled-i na možnosti  umestitve dodatnih jedrskih objektov (drugi blok NEK 
in/ali odlagališče NSRAO) v Posavje s stališča lokalne skupnosti in družbene 
sprejemljivosti? Kakšen pogled pa ima po vašem mnenju na to lokalna skupnost? Kaj 
so glavni razlogi za in kaj so glavni razlogi proti? 

 
6. Kako ocenjujete dosedanje rezultate lokalnega partnerstva glede odlagališča NSRAO? 

Je bilo po vašem mnenju doslej koristno in zakaj? Koliko je prispevalo k večji 
informiranosti, koliko k soodločanju lokalne skupnosti, koliko k iskanju soglasja? Ali 
bi se moralo kaj urejati drugače, kot se je doslej urejalo? Kako vidite prihodnost 
lokalnega partnerstva v luči umeščanja drugega bloka NEK: kakšna po vašem mnenju 
najverjetneje bo in kakšna bi morala biti? 

 
7. Kako ocenjujete dosedanjo vlogo, kot se je odražala prek lokalnega partnerstva: vlade, 

lokalne oblasti v občini, civilne družbe in civilnih iniciativ?  
 

8. Vaš-i pogled-i na čim boljšo družbeno sprejemljivost jedrskih objektov v Sloveniji? 

 
 


