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ZADEVA: Državni prostorski načrt »Park vetrnih elektrarn Senožeška Brda
Spoštovana,
krajani KS Senožeče, ki zajema vasi Laže, Potoče, Dolenjo vas, Gabrče in Senadole, pozivamo vlado
Republike Slovenije in vsa pristojna ministrstva, da nemudoma ustavite vse postopke za umestitev
vetrnega parka Senožeška Brda, ki ga na tem območju želi postaviti podjetje VEPA d.o.o. Bravničarjeva
ulica 1310 Ljubljana.
Vse dosedanje razprave in postopki so jasno pokazali, da smo krajani v veliki večini proti celotnemu
projektu. Našega razvoja in delovnih mest ne vidimo v postavitvi industrijske cone z vetrnicami v
Senožeških Brdih, ampak v turizmu in spremljevalnih dejavnostih, kjer naravna krajina Senožeških Brd
igra eno od ključnih vlog za uspešen razvoj. S postavitvijo vetrnega parka pa je tak razvoj nemogoč, zato
vetrnega projekta ne bomo dopustili.
Načrtovanje parka vetrnih elektrarn na našem območju je primer najbolj grobega posega v celovitost
naravne in nacionalne razpoznavnosti Slovenije od trenutka, ko smo postali samostojni. Uničenje bistvene
prvine Krasa, vedute, je tipičen primer čudne in nevarne mešanice arogantnega tujega kapitala,
domačega neznanja in nezdravih ambicij.
Motiv z davkoplačevalskim denarjem subvencioniranih gradenj vetrnih elektrarn ni zagotavljanje
zanesljive, trajne in okolju prijazne oskrbe z električno energijo, pač pa špekulantsko in dobičkonosno
trgovanje z nepotrebnimi viški električne energije, ki jih vetrne elektrarne občasno proizvajajo - ko in če je
dovolj vetra!
Dokazano je tudi, da vetrnice pri svojem delovanju oddajajo infrazvok, ki močno škoduje zdravju ljudi.
Dokazi obstajajo že več kot 30 let. Prepričljivo kažejo, da izpostavljenost tej strupeni obliki energije
povzročajo bolezni, imenovane sindrom vetrne turbine in vibroakustično bolezen.
V Sloveniji problematiko s področja okoljskega hrupa ureja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.
Zakonodaje, ki bi posebej obravnavala okoljski nizkofrekvenčni hrup
( NFH ), za zdaj nimamo. Inšpektorat za okolje in prostor nima zakonske podlage za nadzor in izdajo
odločb o odpravi vplivov NFH. Tudi na nivoju Evropske unije ni sprejetih enotnih smernic.
Posamezne evropske države problematiko urejajo na nacionalnem nivoju. Danski parlament je odredil,
da se izvede študija vplivov za nizkofrekvenčni hrup, ki nastane zaradi obratovanja vetrnih elektrarn in je
pogosto predmet pritožb prebivalcev ki živijo v bližini VE . Belgijski Višji zdravstveni svet je izdal
priporočila, ki jih je nujno upoštevati pri načrtovanju in postavitvah VE.
Inštitut za varovanje okolja RS opozarja, da glede učinkov NFH je nujna previdnost ter zaščita zdravja

in počutja prebivalcev pri odločanju o postavitvi VE.
Svetovna zdravstvena organizacija opozarja da velik delež NFH predstavlja povečano nevarnost za
zdravje ljudi. Kljub ostrim zanikanjem vetrne industrije, ne obstajajo neodvisne študije, ki bi nasprotovale
tem ugotovitvam. V zadnjem času sama vetrna industrija postopoma priznava to dejstvo.
Investitor sicer obljublja rente lastnikom parcel, na katerih bi postavili vetrnice. Poleg tega zatrjujejo, da
bodo proizvedli dovolj veliko količino energije, da bodo uspešno poslovali. Nas pa ob tem skrbi, ali bo
temu res tako. Omenjeno podjetje namreč nima nobenih izkušenj s podobnimi projekti, poleg tega ima
samo nekaj tisoč evrov ustanovnega kapitala. Vprašljivo je tudi kako je omenjeno podjetje bilo izbrano za
izvedbo tega projekta. Zato možnosti, da projekt vendarle ne bo tako uspešen, ni mogoče izključiti.
Ponekod v tujini se je tudi že izkazalo, da so investitorji podobne projekte peljali samo zato, da so pridobili
sredstva iz državnih subvencij, potem pa so za sabo pustili opustošeno krajino in nedelujoče vetrnice
Radi bi opozorili tudi na to, da Slovenija nima prav nobene zgodovine z vetrnicami. Mlinov na veter pri nas
ni bilo, poznali smo zgolj mline na vodo. Idealen pogoj za uspešno delovanje omenjenih vetrnic je namreč
konstanten veter, medtem ko na našem območju burja piha v sunkih, kar bi največkrat ustavilo vetrnice.
Vetrne elektrarne ne morejo odpraviti našo odvisnost od fosilnih goriv. Ne bodo zmanjšale emisije
toplogrednih plinov, niti nas rešile pred podnebnimi spremembami. Na našo (energetsko) žalost, je
Slovenija biser sredi Evrope. To pa zaradi biodiverzitete, ne pa zaradi vetrnega potenciala (ki ga je roko
na srce malo, oziroma skoraj nič).
Obstoječa vetrnica na Griškem polju je razkrila še en pomemben razlog za odklonitev celotnega projekta.
Vetrnica oddaja zdravju škodljive zvoke, ki prodirajo v stanovanja tudi skozi zaprta okna in so posebno
nevzdržni ponoči, ko imajo tako ljudje kot živali pravico do počitka. Gozd vetrnic okrog naših naselij
pomeni ne samo uničenje krajine, ampak tudi naših normalnih bivanjskih razmer. Za naše gospodarstvo
je narava kapital in tržna priložnost.
Vetrnemu parku v obliki, kot ga želi investitor, je nasprotoval tudi občinski svet občine Divača, ki je v
sklepu zapisal tudi to, da bo spoštoval voljo ljudi. Ta je zdaj jasno izražena, saj večina prebivalcev
vetrnemu parku nasprotuje.
Na vas se obračamo s prošnjo, da vse postopke glede umestitve Parka vetrnih elektrarn na Senožeških
Brdih USTAVITE. Ne prepustite odločanja ljudem, ki ne zmorejo celovitega pogleda na deželo, v kateri
smo rojeni!
V kolikor ne bomo uslišani, bomo uporabili vsa legitimna in pravna sredstva, ki jih imamo na voljo. Ne
izključujemo niti državljanske nepokorščine.
Diego Loredan za
Civilno iniciativo za zaščito Senožeških Brd

