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Primer Volovja reber od danes na spletu
Koalicija za Volovjo reber ima od danes na internetu obsežno spletno stran o primeru
Volovja reber: http://www.volovjareber.si. Stran zaenkrat obsega za okrog 150 MB
podatkov na 50 straneh, predstavljenih pa je tudi 100 pdf dokumentov in okrog 500
fotografij.
V Koaliciji so zadnje tedne veliko dela vložili v pripravo spletne strani o primeru Volovja
reber, ki je ta čas najbolj odmeven naravovarstveni primer v državi. Iz obsežnega gradiva o
primeru so pripravili začetni obseg strani, ki jo bodo poslej dograjevali in sproti ažurirali z
novicami in novimi dokumenti.
Posebno pozornost so namenili predstavitvi lepote narave na Volovji rebri. Predstavljene so
številne panoramske fotografije območja. S fotografijami je predstavljena pestrost živalskih in
rastlinskih vrst. Zaenkrat jim je uspelo obdelati rastlinstvo, ptice, velike zveri in metulje.
Veliko prostora je namenjenega tudi predstavitvi postopkov izdajanja raznih dovoljenj in
prizadevanj naravovarstvenikov za ohranitev Volovje rebri. Predstavljena je kronologija 60
ključnih dogodkov primera, mnogi so predstavljeni z dokumenti.
V Koaliciji se ob tej priložnosti toplo zahvaljujemo množici podpornikov, ki so prispevali svoje
fotografije, besedila in dokumente. Posebej pa se zahvaljujemo naravoslovnemu fotografu in
računalnikarju Alešu Jagodniku, domačinu iz Ilirske Bistrice, ki je stran postavil.
»Volovjo reber sem zares spoznal šele zdaj, ko je zaradi načrtovanih vetrnic postala splošno
znana. Res je izjemna, naravoslovnemu fotografu vedno ponudi priložnost za dober
posnetek. Bistričani bi bili nespametni, če bi dovolili uničenje tako lepega kotička svoje
občine. Prav zato sem se pridružil Koaliciji in dal pobudo za izdelavo spletne strani. Morda
bodo pa tako tudi na občini spoznali, da je ohranjena Volovja reber lahko za razvoj naše
občine vredna več, kot tistih nekaj tisočakov rente, ki bi jih dobili od vetrnic.« pravi Aleš
Jagodnik.

Konec sporočila!
Za dodatne informacije pokličite: Tomaž Jančar 041 750 275, koordinator Koalicije za VR
Priloga:
-

Slika uvodne strani

-

Slika podstrani, ki uvaja predstavitev lepot Volovje rebri.

 nadaljevanje na naslednji strani

