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Pobuda gospodu ministru Podobniku za razrešitev
problemov umeščanja vetrnih elektrarn v prostor
Koalicija v splošnem ne nasprotuje vetrnim elektrarnam. Zaradi naravovarstvene vrednosti in
ranljivosti območja pa odločno nasprotujemo postavitvi Vetrne elektrarne na Volovji rebri.
Po Računskem in Upravnem sodišču je Komisija za preprečevanje korupcije že tretja
neodvisna inštitucija, ki je opozorila na nepravilnosti okoljskih oblasti, povezane z
umeščanjem vetrne elektrarne na Volovji rebri na območju načrtovanega regijskega parka
Snežnik.
Naloga okoljskih oblasti je usmerjanje razvoja na način, da bo okolje čimmanj prizadeto. V
Koaliciji ugotavljamo, da so okoljske oblasti v primeru Volovje rebri povsem odpovedale. Zato
gospodu ministru Podobniku predlagamo:
Revizija
Da ustanovi revizijsko komisijo, sestavljeno iz predstavnikov MOP in Koalicije za VR, ki bo
preverila ustreznost in zakonitost vseh postopkov, na katere opozarja mnenje Komisije za
preprečevanje korupcije. Pomembno je, da komisija delo opravi do jeseni, ko investitor
namerava začeti z deli. Tako bi preprečili veliko gospodarsko škodo, ki bo nastala, če bodo
odprti sodni primeri potrdili napake v postopkih.
Strategija
Da spodbudi izdelavo državne strategije umeščanja vetrnih elektrarn v prostor, katere namen
bo določitev območij, ki so z vidika varstva narave in krajine za to primerna. Odsotnost
državne strategije umeščanja postavlja investitorje v izjemno nehvaležen položaj, saj ne
vedo, kam usmeriti investicije, da bodo projekt lahko hitro in uspešno izpeljali.
Ministru Podobniku želimo ponovno zagotoviti, da je Koalicije pripravljena konstruktivno
sodelovati pri razreševanju problema. Pripravljena je aktivno sodelovati pri določitvi
alternativne lokacije, ki bo z vidika varstva narave in krajine manj problematična.
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Botanično društvo Slovenije • CIPRA Slovenije – Zavod za varstvo Alp • Civilna iniciativa Kras – Vremščica • DONDES – Društvo za ohranjanje naravne
dediščine Slovenije • DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije • Društvo študentov biologije • Društvo tabornikov Rod Snežniških
Ruševcev, Ilirska Bistrica • Društvo za okolje, družbo, naravo in zdravje • Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije • Društvo za
proučevanje ptic in varstvo narave • Iniciativa Gure • Inštitut za trajnostni razvoj • Krajinski park Sečovelske soline d.d. • Kulturno društvo Zgbljena Legija
Ilirska Bistrica • LUTRA - Inštitut za ohranjanje naravne dediščine • Meddruštveni odbor primorsko – notranjskih planinskih društev (Obalno PD Koper, PD
Piran, PD Podnanos, PD Postojna, PD Sežana, PD Slavnik Herpelje Kozina, PD Snežnik Ilirska Bistrica, PD Vipava) • Mednarodno razvojno združenje za
socio-ekonomske aplikativne študije, napredne koncepte in implementacije v srednji in vzhodni Evrope – AXIOM • Mladinski klub Nade Žagar Ilirska Bistrica
• Mountain Wilderness Slovenije • Notranjski regijski park • Odbor za rešitev Save dolinke • Ornitološko društvo Ixobrychus, Koper • PANGEA – Društvo
za varovanje okolja Koper • Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica • Prirodoslovno društvo Slovenije • Produkcija Sokolski dom - društvo za multimedijo,
Ilirska Bistrica • Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev • Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija • Slovensko odonatološko
društvo • Societas herpetologica slovenica – društvo za proučevanje dvoživk in plazilcev • VEZ – Okoljevarstveno društvo Ilirska Bistrica • Umanotera –
Fundacija za trajnostni razvoj • Zavod Symbiosis • Zavod za oživitev civilne družbe • Združenje ekoloških kmetov Obale • Zveza združenj ekoloških
kmetov Slovenije

