Snužejski veter

Spoštovane krajanke in krajani KS Senožeče,
večina se nas zaveda, da je zdravo življenjsko okolje pomembna vrednota. Tako
pomembna, da je zapisna v ustavi in številnih dokumentih, ki govorijo o človekovih
pravicah. O skrbi za okolje se učijo že najmlajši v vrtcih, različne institucije pa skrbijo, da
na to ne bi pozabili niti odrasli. A življenje ne poteka vedno po pravilih, in denar,
brezbrižnost in še kaj, imajo mnogokrat večjo moč kot želje in zakoni.
Predstavniki Civilne iniciative za zaščito Senožeških brd že več let nepretrgoma vodimo
svoj boj za ohranitev okolja in ljudi, ki živimo v KS Senožeče. Projekti vetrnih elektrarn še
zdaleč niso le elektrarne, za katere tudi strokovnjaki priznavajo, da so neprimerne za
Slovenijo. Z njihovo umestitvijo se odpira še mnogo drugih problemov.
Diego Loredan

Civilna iniciativa za zaščito Senožeških brd je bila ustanovljena leta 2013, po tem, ko
je podjetje Vepa d.o.o. predstavilo projekt Vetrni park Senožeška brda. Od takrat so
po nekaj krajih Slovenije razni investitorji prihajali z načrti za postavitev vetrnic,
vendar nikjer v takem številu kakor na Senožeškem. Prav povsod so naleteli na velik odpor
prebivalcev, pravzaprav so bili potek in značilnosti zelo podobni kakor pri nas.

Zato smo se vse civilne iniciative, ki se borimo proti postavitvi vetrnic v bližini naših domov,
povezale v Združenje civilnih iniciativ za kakovost bivanja Zeleni krog. Združenje, katerega
koordinator je Diego Loredan, sestavljamo: CI za zaščito Senožeških brd, CI Brkini, CI za zaščito
Parga in Dragarske doline, CI Kozina, CI Vrhpolje ter CI Dravograd.

Medtem so se v KS Senožeče pojavili novi investitorji: s podjetjem Vepa d.o.o. se je
povezalo podjetje Amicus d.o.o. Konec lanskega leta so, vezano na projekt Vetrni park
Senožeška brda (49 vetrnic) in Polje vetrnih elektrarn Zajčica (9 vetrnic), postavili 3 stolpe za
merjenje hitrosti vetra. Podjetje AAE d.o.o. načrtuje 2 vetrnici, podjetje AAE Gamit d.o.o. pa 12
vetrnic. Načrte postavitve vseh si poglejte na naslednji strani.

Naj spomnimo, da je Vepa d.o.o. zaradi spornih poslov na slabo banko prenesla
17 milijonov € , podjetje Amicus d.o.o. ima odprtih na desetine tožb, poleg tega je znan
neplačnik. Kljub slabi boniteti in kljub izidu posvetovalnega referenduma, kjer smo se krajani
odločno izrazili proti postavitvi vetrnic v naši
krajevni skupnosti, jih podpirajo tako občina
Divača kot nekatera ministrstva.
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Aleš Musić

kilometra od naselij, takšnega projekta
nikjer v Sloveniji ne bo, ne le na področju
Senožeških brd, saj je tip poseljenosti urbanistično v Sloveniji glede na ugodne vetrne lege tak,
da tega preprosto ne bo mogoče postaviti.« (Aleš Musić za Primorske novice, 27. maja 2014).
Poleg tega v slovenski zakonodaji področje umeščanja vetrnic ni ustrezno urejeno, zato je
Varuhinja človekovih pravic na podlagi našega posredovanja ministrstvom priporočila, da se
pri projektih oziroma postopkih umeščanja vetrnih elektrarn v prostor, ki bodo potekali v
vmesnem času, torej do sprejetja ustreznih predpisov, upošteva načelo previdnosti, ki je eno
izmed temeljnih načel v Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1).

Prikaz razmerja višin:
merilni stolp, človek,
obstoječa vetrnica 2,3 MW
(skupna višina 133 m).
Načrtovene so vetrnice 2,3 MW
ali 3 MW (skupna višina 177 m).

V mesecu maju 2018 smo ob podpori
evropskega poslanca Igorja Šoltesa v Hiši
Evropske unije organizirali javni posvet
na temo vpliva nizkofrekvenčnega

hrupa na zdravje in počutje ljudi, na
katerem je predavala portugalska
strokovnjakinja dr. Marianna Alves
Pereira. Zaradi aktualne problematike je
predavanje ponovila tudi v Senožečah.
Vabimo, da si posnetek ogledate na https://www.youtube.com/watch?v=sa2_dqLDmGk&t=698s

Dr. Pereira je v sklopu obiska opravila tudi meritve infrazvoka in nizkofrekvenčnega
hrupa na različnih lokacijah. Rezultati bodo na razpolago predvidoma spomladi. Med drugim
jih bomo uporabili kot izhodišče za primer, da bo do postavitve vetrnic prišlo - primerjali bomo
stanje brez in z vetrnicami. Primerjali bomo lahko tudi ﬁziološke spremembe na posameznikih,
ki bodo opravili predhodne zdravstvene analize organov, na katere vpliva delovanje infrazvoka
in nizkofrekvenčnega hrupa.

Zaključek
Iz prikaza označenih stojišč vetrnic na prejšnih straneh je razvidno, kako veliki posegi v
naše okolje so načrtovani. Če občinski odločevalci, ki stanujejo na drugi strani Vremščice, vidijo
le eure, ki bi ji vetrnice prinesle, bomo stanujoči v tukajšnjih vaseh morali živeti obkoljeni z njimi.
Dan in noč pod stometrskimi stolpi in vrtečimi elisami, ki proizvajajo slišni in neslišni hrup.

Opredelitev, ali bomo imeli vetrne elektrarne v naših krajih ali ne, je naša skupna
odgovornost. Vetrne elektrarne so industrijske cone, s katerimi za vedno okvarimo življenjski
prostor ljudi in drugih živih bitij do te mere, da ga ne moremo povrniti nazaj v prvotno stanje.

Vabimo vas k sodelovanju in oddaji svojih predlogov in pobud. Z veseljem bomo
predstavili vse argumente in podatke, začenši s tem, da bodo po postavitvi vetrnic naše
položnice za električno energijo višje zaradi prispevka za OVE in SPTE. Povedano drugače,
vetrnice bomo plačevali mi: več vetrnic = dražja elektrika.

Pišite na: diego.loredan@gmail.com

Glede na vso energijo, ki jo letno porabimo v
Sloveniji (cca. 13.500 GWh), bi jo vse predvidene
senožeške vetrnice proizvedle

manj kot 3%.

Za zagotavljanje nemotene dobave električne
energije bodo morale biti klasične elektrarne še
vedno v obratovanju!

Zakaj torej?

Zakaj namesto ogrožanja zdravja in uničenja
življenjskega okolja več kot tisoč tukajšnjih
prebivalcev ne poiskati primernejše rešitve?

»Mi se zavedamo, da leži odgovornost bodočnosti na nas, da ležijo v bodočnosti
pogoji našega življenja. Zato ne bomo podobni tistemu učenjaku, ki mu je
prišla postrežnica povedat, da je streha v plamenih, pa je odvrnil, da njega
gospodarstvo ne zanima.«
Srečko Kosovel
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