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Zadeva: Državni prostorski načrt za park vetrnih elektrarn Senožeška Brda
Spoštovani,
kot so že dosedanje razprave pokazale, 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 turističnem razvoju in spremljevalnih dejavnostih, kjer naravna krajina Senožeških Brd igra
eno od ključnih vlog za uspešen razvoj.
To usmeritev je v roku izrazila že občina Divača, ki jo je jasno postavila v nastajajočem občinskem
prostorskem načrtu, kjer med drugim navaja: »Samo območje Senožeških Brd pa ostaja tudi v bodoče
neposeljeno in predstavlja prostor neokrnjene narave, ki se kot tak varuje«.
Obenem ste prejeli tudi dovolj strokovnih podlag za naša stališča.
Taka Senožeška Brda zagovarjata tudi lovska in gozdarska organizacija oziroma služba.
Zgodovina vasi Laže:
V Lipici so v 16. stoletju živeli koloni, kmetje, ki so obdelovali zemljo tržaških škofov. Življenje za
sedem družin z manj kot stotimi prebivalci ni bi bilo lahko. Leta 1559 so doživeli velik turški vpad.
Ko so škofje Lipico prodali avstrijskemu vladarju, nadvojvodi Karlu II. Habsburškemu (1580), je ta na
mestu vasi sklenil postaviti kobilarno.
Odločitev za selitev iz Lipice ni bila prostovoljna. Kmete so razlastili in jim ponudili več možnosti za
preselitev. Lipenski kmetje so takrat izbrali Laže. Poleg zemlje za obdelovanje so si lahko izbrali gozda,
kolikor so hoteli. Zaradi visokih davkovseveda niso vzeli več gozda, kot so ga lahko obvladovali. Novi
naseljenci so dobili tudi pravico, da so drugorojeni sinovi, ki niso mogli naslediti kmetije, dobili
državno službo. Selitevpotrjujejo tudi dokumenti iz župnijskega arhiva v Lokvi. Ena pogodbena listina
se je ohranila tudi v vasi, pri gostilni, a so jo karabinijerji v času italijanske okupacije odnesli.
Sledila je II. Svetovna vojna in vas Laže je bila v teh krajih najbolj na udaru. Priča temu so številni
spomeniki v čast padlim borcem v okolici.
Sledil je industrijski razcvet, ki pa naši vasi spet ni bil naklonjen. Kot zadnji smo dobili elektriko in
telefon z izgovorom, da smo preveč oddaljeni od central. Kot »nagrada« so kasneje potegnili
daljnovod mimo vasi.
Naslednji je bil udarec s pomočjo države: umestitev kamnoloma v bližini vasi z izgovorom, da bo
tukaj »samo majhen mlinček za mletje kamna«. Rezultati so vidni še danes. Na delu kamnoloma, ki ne

služi več svojemu namenu pa je bilo obljubljeno, da bo postavljeno v prvotno stanje. Nikoli
realizirano!
Sedaj pa poslušamo kako so naši kraji najbolj primerni za postavitev VE in kako bomo lepo živeli v
sožitju z VE in zato bomo nagrajeni z odškodnino.
Skupna ocena investitorja, ki se jo da razbrati iz analize smernic je, da so izbrane lokacije stojišč
razen nekaterih primerne in ne bodo bistveno vplivale na okolje. Poseg v naravo naj bi bil majhen! V
pobudi za državni prostorski načrt so med priporočili navedene tudi ključne vsebine katerim je potrebno
nameniti posebno pozornost: kakovost bivalnega okolja (predvsem v povezavi z oddaljenostjo VE od
naselij), krajinske značilnosti in ohranjanje poudarjenih gozdnih funkciji.
Kaj pomeni za vas majhen poseg?
Dostop do stojišč je v prvi vrsti predviden po obstoječih koridorjih. Kjer obstoječih poti ni, je predvidena
izgradnja novih cest.
Obstoječe ceste in poti bo potrebno, glede na zahtevnost prevoza, ustrezno rekonstruirati. V
času gradnje zagotoviti plato dimenzije približno 40x80 m za postavitev žerjava za montažo in
posekati površino približno 50x100 m, lahko pa tudi dodatno površino za skladiščenje, odvisno
od tehnologije gradnje.
Trajna izguba gozda bo predvidoma v območju z radijem približno 30 m od središčastebra. V
območju pod eliso, z radijem približno 50 m od središča stebra, se regulira višino drevja. Od skupno
približno 37.600 m preverjenih dostopov jih 29.000 m poteka po obstoječih cestah/poteh, 8.600 m
pa je novogradenj.
Prevzet je minimalni radij 26 m (v osi), maksimalni vzdolžni sklon pa 12% (izjemoma do 16,7%).
Ocenjeno je, da bo potrebno zagotoviti vozišče širine 4 m, v ovinkih pa5,5 m. Predpostavljena
širina koridorja dostopne ceste oz. poseka gozda (za bankine,nasipe, vkope) je 9 m.V primeru
obstoječih cest (širine 3,5 m + 2x1 m bankine) bi bil potreben dodaten posek v širini 3,5 m.
Nadalje je v ugotovitvah analize zapisano:
Iz predlogov, priporočil, usmeritev, mnenj in pobud javnosti izhaja veliko nasprotovanje projektu
samemu. Iz predlogov je moč izluščiti zahtevo po prekinitvi postopka ali vsaj po
zmanjšanjuštevila VE in zagotovitvi minimalnega odmika VE 2 km od naselij.
Število VE je možno zmanjšati,odmika 2 km pa ni moč zagotoviti oz. bi takšna zahteva
pomenila, da projekt ni uresničljiv.
Ocenjeno je, da je smiselno in možno poiskati takšno rešitev, ki bo sprejemljiva za lokalno skupnost. V
študiji stojišč se uskladi število stojišč vetrnih elektrarn in jih umesti na način, da bo
razvrednotenje prostora čim manjše oz. da se ohranijo razvojni potenciali za druge dejavnosti
na območju Senožeških Brd.
Čigava je krivda, da ta projekt nima podpore pri tukajšnjih prebivalcih? Občanov teh krajev prav
gotovo ne ! Čeprav sami ugotavljate, da obstaja veliko nasprotovanje projektu, po drugi strani
skušate ljudi prepričati, kako bo razvrednotenje prostora zanemarljivo !

Zato odločno nasprotujemo celotnemu projektu 40 vetrnic na območju
Senožeških Brd in zahtevamo ustavitev projekta!
Svoje nasprotovanje smo že doslej javno izkazali s podpisi krajanov Dolenje vasi in Laž.Teh podpisov
ne bomo jemali nazaj.
Obstoječa vetrnica na Griškem polju pa 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.
Planiranje parka vetrnih elektrarn na Krasu je primer najbolj grobega posega v celovitost
naravne in nacionalne razpoznavnosti Slovenije od trenutka, ko smo postali samostojni.
V imenu naših otrok in vnukov ZAHTEVAMO, da načrtovanje parka vetrnih elektrarn na
Senožeških Brdih USTAVITE IN VETRNIC NE UMESTITE V NAŠ PROSTOR!!

Ogorčeni krajani vasi Laže

