Datum: 18.3.2009

Vabimo na posvet z naslovom
PROBLEMATIKA UMEŠČANJA VETRNIH ELEKTRARN V SLOVENIJI:
PRIMER VOLOVJA REBER, SNEŽNIK
v četrtek, 26. marca 2009, ob 10. uri
v dvorani Državnega sveta, v stavbi parlamenta,
Šubičeva 4, Ljubljana.
Pridobivanje elektrike z vetrnimi elektrarnami je ena od 'najčistejših' oblik pridobivanja
elektrike in v svetu uživa odločno podporo okoljevarstvenikov z mednarodno organizacijo
Greenpeace na čelu. Projekt umestitve polja vetrnih elektrarn na Volovji rebri nad Ilirsko
Bistrico, ki ga vodi podjetje Elektro Primorska, in od katerega naj bi imela občutno korist tudi
lokalna skupnost, pa je izzval ogorčen odpor slovenskega varstva narave. Območje Volovje
rebri namreč sodi med najpomembnejše predele ohranjene narave tako v Sloveniji kot v
srednji Evropi. Načrtovane lokacije polj vetrnih elektrarn so na ožjem življenjskem prostoru
planinskega orla ter drugih redkih ter ogroženih vrst živali. Prek tega območja vodijo
historične selitvene poti tako za ptice kot velike zveri. Vpliv načrtovanega posega je po
dosedanjih ugotovitvah povsem nedopusten, količinska in kakovostna sprememba sestavine
okolja presega zakonske predpisane vrednosti, vpliv na sestavine okolja je uničujoč, zato je
gradnja polj vetrnih elektrarn in spremljajoče infrastrukture z vidika varstva narave po
njihovem mnenju povsem nesprejemljiva in ni mogoča. Projekt vetrnih elektrarn se je v naši
mladi državi sprevrgel v vetrnice razdora, Volovja reber, za katero pred tem marsikdo sploh
ni vedel, pa je postala 'igračka' v rokah vladajoče politike, kapitala in dvomljivih uradnih
postopkov. Da bi osvetlili ključna vprašanja, se je Državni svet Republike Slovenije odločil
organizirati posvet, na katerem bodo ključni akterji v tem primeru in na tem področju skupaj z
drugimi strokovnimi in zainteresiranimi javnostmi soočili različne poglede glede pomena
območja Volovje rebri in poskusa umestitve polja vetrnih elektrarn na to območje. S strpno
izmenjavo mnenj, argumentov in stališč bomo skušali poiskati primerne rešitve tako na
sistemski kot konkretni ravni.
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PROGRAM

Uvodni pozdrav
Mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
***
Uvodni nagovor
Bogomir Vnučec, državni svetnik v Državnem svetu Republike Slovenije
***
Referati
Dr. Jože P. Damijan, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Naravno okolje in vrednote, interesi energetike in alternativni viri
Franko Nemac, Agencija za prestrukturiranje energetike, d.o.o.
Vetrne elektrarne v svetu in pri nas
Dr. Jože Rakovec, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Vetrovnost v Sloveniji
Dr. Ivan Marušič, Biotehniška fakulteta
Umestitev vetrnih elektrarn z vidika ohranjanja slovenske krajine
Dejan Bordjan, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Karta občutljivih območij za ptice z vidika postavitve vetrnih elektrarn v Sloveniji
Dr. Boštjan Surina, Iniciativa Gure
Volovja reber danes in jutri
Tomaž Mihelič, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Ptice ujede Volovje rebri in možni vplivi nanje
Mag. Ivan Ambrožič, Zavod za ekologijo Narava 2001
Vzroki za izgube pri vrsti planinski orel (Aquila chrysaetos)
Miha Krofel, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Velike zveri notranjskega Snežnika
Primož Presetnik, Društvo za proučevanje in varstvo netopirjev Slovenije
Netopirji Volovje rebri

Gregor Kovačič, Iniciativa Gure
Kraška podtalnica - nezamenljivi naravni vir z območja Volovje rebri
Dr. Nejc Jogan, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Rastlinski svet Volovje rebri
Tomaž Jančar, Koalicija za Volovjo reber
Sodelovanje v NVO v postopkih presoje vplivov na okolje
Mag. Tomaž Ogrin, Inštitut Jožef Stefan
Energetska in ekonomska neupravičenost projekta vetrnih elektrarn na Volovji rebri
Marija Zupančič Vičar, IUCN, Svetovna zveza za zavarovana območja WCPA
Pomen naravne in kulturne krajine za naravo in ljudi, socialni in ekonomski
pomen krajine za trajnostni razvoj
***
Razprava

***

Vljudno vas vabimo, da se udeležite posveta ter z vprašanji in mnenji aktivno
sodelujete v razpravi.

***
Predsednik Državnega sveta
mag. Blaž Kavčič, l.r.

