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»Sporazumno reševanje vprašanj med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško,
povezanih z jedrsko elektrarno Krško«
Izjava za javnost
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) pozdravlja pripravljenost vlad Republike
Slovenije in Republike Hrvaške, da nerešena vprašanja v zvezi z jedrsko elektrarno Krško
začneta reševati sporazumno.
V Društvu jedrskih strokovnjakov Slovenije smo še pred ratifikacijo meddržavne pogodbe
(2003), ki ureja vlaganje, izkoriščanje in razgradnjo jedrske elektrarne v Krškem, opozorili na
njene strokovno neprimerne določbe. Zato nas še posebej veseli, da sta pogodbeni partnerici
Republika Slovenija in Republika Hrvaška nerešena vprašanja pričeli sporazumno reševati.
Zelo spodbuden je napovedani začetek sodelovanja pri gradnji odlagališča za nizko in srednje
radioaktivne odpadke (NSRAO). Za varno odlaganje NSRAO je v skladu s slovenskim
Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti potrebno poskrbeti do 2013.
Meddržavna pogodba pa Republiki Hrvaški omogoča, da odpadke do leta 2023 brezplačno
hrani na lokaciji NE Krško. Žal pa to ni izvedljivo, saj bo začasno skladišče pri jedrski
elektrarni predvidoma polno že prej. Elektrarna ne more delovati, če odpadkov ni mogoče
varno skladiščiti oziroma odlagati. Pravočasen dogovor torej lahko bistveno prispeva k
stabilnemu obratovanju NE Krško in s tem tudi k zanesljivi oskrbi obeh držav z električno
energijo.
Pri gradnji in upravljanju odlagališča je seveda ključno, da dosledno upoštevamo načelo
»onesnaževalec plača«. V ta namen je meddržavna pogodba predvidela ustanovitev ločenih
skladov za razgradnjo, ki naj zbereta zadostna sredstva za razgradnjo in varno odlaganje
radioaktivnih odpadkov že med obratovanjem elektrarne. Medtem, ko se slovenski sklad
redno polni, Hrvaška svojega kljub pogodbeni obveznosti in večkratnim opozorilom še ni
ustanovila. Poudarjamo, da lahko le dosledno upoštevanje načela »onesnaževalec plača«
prihodnje generacije razbremeni vseh stroškov, ki so povezani z razgradnjo elektrarne in
varnim odlaganjem odpadkov.
Dogovori, ki bodo smiselno upoštevali vse strokovne vidike, so dobrodošli. Verjamemo, da
lahko bistveno prispevajo k varnemu in stabilnemu obratovanju NE Krško v bodočnosti in
tudi k poslovnemu zadovoljstvu obeh partnerjev. Poslovno zadovoljstvo pa lahko tudi
bistveno izboljša možnosti za sporazumno reševanje čisto poslovnih vprašanj, ki jih danes
poskušajo rešiti s pomočjo arbitraže.
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