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Zadeva: Načrtovanje vetrnih elektrarn na območju KS Senožeče
Spoštovani,
kot je že dosedanje razprava pokazale, smo krajani v KS Senožeče v veliki večini proti projektom
vetrnih elektrarn, ker našega razvoja in delovnih mest ne vidimo v postavitvi industrijske cone z
vetrnicami v Senožeških Brdih in njeni okolici, ampak v turističnem razvoju in spremljevalnih
dejavnostih, kjer naravna krajina 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. Taka Senožeška Brda
zagovarjata tudi lovska in gozdarska organizacija oziroma služba.
Zato odločno nasprotujemo načrtovanim projektom
zahtevamo ustavitev takih projektov.

vetrnic na območju KS Senožeče in

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 omenjenih
projektov. Vetrnica oddaja zdravju škodljive zvoke, ki prodirajo v stanovanja tudi skozi zaprta okna in so
posebno nevzdržni ponoči, ko imajo prebivalci kraja pravico do počitka. Gozd vetrnic okrog naših
naselij pomeni ne samo uničenje krajine, ampak tudi naših normalnih bivanjskih razmer.
Inštitut za varovanje okolja RS opozarja, da je glede učinkov NFH 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 Sloveniji problematiko s področja okoljskega hrupa ureja Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje RS. Zakonodaje, ki bi posebej obravnavala okoljski nizkofrekvenčni hrup, za
zdaj nimamo.
Planiranje vetrnih elektrarn na Krasu je primer najbolj grobega posega v celovitost naravne in
nacionalne razpoznavnosti Slovenije od trenutka, ko smo postali samostojni. Investitorji ocenjujejo, da
ljudje niso »a priori« proti vetrnim elektrarnam in obljubljajo, da na silo in brez družbene sprejemljivosti

ne bodo postavljali posameznih stojišč.
V nobenem razvojnem načrtu občine Divača ni zaslediti smeri razvoja VE, nasprotno, promovira se
Kras kot nedotaknjeno območje kjer ljudje , živali in okolica živijo in dihajo za nedotaknjeno naravo in
ščitijo naravno in kulturno dediščino. Ponosni smo, da smo uspeli ta konec države obdržati
nedotaknjen. To je vrednota, ki jo ne mora poplačati nobena nova tehnologija.
Na koncu dovolite, da kot prebivalec teh krajev trdim, da v Sloveniji 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).
Za naše gospodarstvo je narava kapital in tržna priložnost, česar drugi nimajo.
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