želimo si ohraniti naravno in kulturno dediščino. Želeli bi si razvoja
turizma na tem področju, ki ima vsekakor velik potencial. S tem bi
ohranjali dediščino ter ustvarjali nova delovna mesta( nap. obnovitev
restavracije Adrije, mitnice...)

Poskrbimo da zgodovino Senožeč obnovimo, obogatimo in jo
posredujemo svojim potomcem. V primeru postavitve veternic bo kraj
nazadoval...ne bo novih priseljencev, cena nepremičnin bo padla,
kvaliteta življenja bo slabša. Obnovimo raje svojo zgodovino...mitnico,
restavracijo Adrijo, ustvarjajmo turizem....imamo neskončno
možnosti....naredimo načrte za prihodnost kraja....to niso veternice, to so
krajani, to je zgodovina.

Vetrne elektrarne so zdravju škodljive, če so oddaljene manj kot dva
kilometra od naselij. To potrjujejo strokovnjaki in ljudje po svetu, ki živijo
v bližini vetrnic. Živ dokaz za to je tudi vetrna elektrarna nad Dolenjo
vasjo, ki je oddaljena od vasi le cca 800 m. Prebivalci Dolenje vasi se že
soočajo s težavami.

Pozdravljam peticijo in menim, da je že SKRAJNI ČAS, da oblastnikom
povemo, da nam ni vsem samo za denar, temveč da bi radi uživali v
naravi brez vetrnic in vseh ostalih tujkov. In naj si že nehajo polnit žepe,
ampak naj skrbijo "za NARODOV (in ne svoj!) BLAGOR". In mi SMO
narod in naj bi tudi vedeli, kaj je za nas dobro. Ali smo na trdi kraški
zemlji tudi Kraševci tako trdi !!, da niti tega ne vemo več !?, in nam bodo
to povedali vsi ostali, ki tukaj ne živijo...

Peticijo sem podpisal izključno zaradi tega, ker se ne strinjam z
postavitvijo vetrnih elektrarn v bližino naselji. Sicer pa razvoj vetrnih
elektrarn podpiram.

Ne morem razumeti, da ljudje nočejo slišati, kaj prinašajo vetrnice, ki so
preblizu naseljem. Na spletu smo pregledali nešteto filmčkov, ki bi nam
morali biti v poduk. Ubogi ljudje sedaj zaman iščejo pravico. Nihče jih
noče slišati. Kapital je kot tank, "gazi" neozirajoče se na ljudi in živali, kaj
šele na izgled pokrajine. Si to res želimo. Je to naša prihodnost?

Vetrnice so nepotrebne, ne rešujejo problematike oskrbe z električno
energijo, dražijo elektriko in so estetsko nesprejemljive. Povsem proti!

