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Koalicija za Volovjo reber poskuša s konstruktivnimi predlogi
preseči družbeni konflikt umeščanja vetrnih elektrarn v prostor
Na pobudo Koalicije so včeraj iz Centra za mediacijo pri PIC posredovali investitorju
Elektro Primorski in Občini Ilirska Bistrica ponudbo za brezplačno mediacijsko pomoč
pri primeru Volovja reber.
V torek so iz DOPPS na ministra Podobnika naslovili pobudo, da podpre raziskavo, ki
bi identificirala območja, kjer z vidika varstva ptic ni pričakovati ovir za postavitev
vetrnih elektrarn
Koalicija za Volovjo reber želi prispevati h konstruktivnemu vzdušju, ki ga je prinesla
nedavna odločitev okoljskega ministrstva, da po treh letih DOPPSu končno prizna položaj
stranskega udeleženca v postopku izdajanja okoljevarstvenega soglasja za vetrno elektrarno
na Volovji rebri. Zato je v preteklih dneh podala dve konstruktivni pobudi, kako projekt
umeščanja vetrnih elektrarn v prostor v Sloveniji premakniti z mrtve točke in hkrati ohraniti
najvrednejšo krajinsko in naravno dediščino v državi:
Okoljska mediacija primera Volovja reber
»V Koaliciji za Volovjo reber ves čas poudarjamo, da ne nasprotujemo vetrnim elektrarnam,
pač pa se borimo za ohranitev Volovje rebri. Verjamemo tudi, da interes investitorja ni
uničevanje najdragocenejše naravne dediščine v Sloveniji, kar bi se zgodilo s postavitvijo
vetrnic na Volovjo reber, pač pa proizvodnja vetrne elektrike. Zato verjamemo, da konflikt ni
nepremostljiv.« poudarja Andrej Medved, direktor DOPPS.
Pred časom je zato Koalicija zaprosila »Center za mediacijo pri PIC«, da pomaga preseči
družbeni konflikt projekta Volovja reber z metodo okoljske mediacije. V PIC so se na našo
pobudo pozitivno odzvali in ponudili brezplačno posredovanje pri premoščanju konflikta.
Včeraj so tako iz PIC posredovali predlog za mediacijo primera na investitorja Elektro
Primorska in na Občino Ilirska Bistrica.
Okoljska mediacija je učinkovita metoda premoščanja družbenih konfliktov na področju
okolja. Izkušen nepristranski mediator pomaga strankam v sporu najti za vse sprejemljivo
rešitev. Metoda je v svetu že uveljavljena, pri nas pa je povsem nova.
Raziskava »Občutljiva območja za ptice za umeščanje vetrnih elektrarn v prostor«
V torek 2.10. so iz DOPPS, ki je član Koalicije, na ministra Podobnika naslovili pobudo, da
okoljsko ministrstvo podpre izvedbo raziskave, ki bi imela za cilj identificirati »Občutljiva
območja za ptice za umeščanje vetrnih elektrarn v prostor na Primorskem«. Raziskavo bi
izvedli po vzoru Britanskega kraljevega društva za varstvo ptic RSPB. Rezultat bi bil
zemljevid območij, kjer zaradi prisotnosti ogroženih vrst ptic postavitev vetrnih elektrarn ni
sprejemljiva, in na drugi strani takšnih, kjer tovrstnih zadržkov ni.
S tem bi investitorji dobili dragoceno orodje, ki bi jim bilo v veliko pomoč pri izbiri območij,
kamor bi lahko usmerjali projekte vetrnih elektrarn. Zdaj Slovenija namreč nima nikakršne
strategije umeščanja vetrnih elektrarn v prostor, kar investitorje postavlja pred nemogoč
položaj, da sami iščejo primerna območja. Kot specialisti za energetiko znanja o
naravovarstveni in krajinski občutljivosti prostora seveda ne morejo imeti.

 nadaljevanje na naslednji strani

Dr. Primož Kmecl, vodja varstveno ornitološkega sektorja pri DOPPS pravi: »V DOPPSu
razpolagamo z veliko količino podatkov o pticah na Primorskem, zato obsežnejši terenskih
popisi za identifikacijo občutljivih območij niti ne bodo potrebni. Pri razdelavi metode bomo
pritegnili strokovnjake partnerstva BirdLife, ki so že razvijali podobne raziskave v Veliki
Britaniji in na Slovaškem.«
Konec sporočila!
Za dodatne informacije pokličite: Tomaž Jančar 041 750 275, koordinator Koalicije za VR

Priloga:
-

Vzorec zemljevida Občutljivih območij za ptice ki so ga za Škotsko izdelali v RSPB,
Britanskem kraljevem društvu za varstvo ptic (na željo posredujemo kompletno
raziskavo)

Dodatne informacije:
•

Več informacij o okoljski mediaciji in o Centru za mediacijo pri PIC (Pravno-informacijski
center nevladnih organizacij) najdete na spletnih straneh www.mediacija.si in www.pic.si.

•

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je že leta 1998 pričel z
izvajanjem zunajsodne mediacije v Sloveniji. Na podlagi nekajletnega dela in pridobljenih
izkušenj je bil leta 2001 ustanovljen Center za mediacijo, katerega namen je razvoj
mediacije, povezovanje in izobraževanje mediatorjev ter nudenje storitev mediacij in
drugih oblik mirnega reševanja sporov.

•

PIC je s podporo okoljskega ministrstva v letu 2006 začel s programom uvajanja
mediacije v Sloveniji kot učinkovitega in perspektivnega načina reševanja sporov na
področju okolja. V okviru navedenega programa sodeluje strokovnjaki iz Slovenije in
tujine.

