Koalicija za Volovjo reber
SPOROČILO ZA JAVNOST
Za takojšnjo objavo!

5. junij 2012

Doc. dr. Gregor Kovačič je novi koordinator Koalicije za Volovjo reber
Upravni odbor Koalicije za Volovjo reber je imenoval doc. dr. Gregorja Kovačiča iz Ilirske Bistrice
za novega koordinatorja koalicije.
Ravnanje Agencije RS za okolje, ko je nedavno ponovno izdalo sporno okoljevarstveno soglasje za
Vetrno elektrarno na Volovji rebri, je člane Koalicije neprijetno presenetilo. Odločba kaže na to, da ima
vsaj del državne uprave namen vztrajati pri nezakonitih ravnanjih. Upravni odbor Koalicije je zato sklenil,
da je potrebno poglobiti in razširiti prizadevanja za ohranitev Volovje rebri.
Novi koordinator koalicije Gregor Kovačič je domačin iz Ilirske Bistrice. Je doktor geografskih znanosti in
je zaposlen na Univerzi na Primorskem, kjer predava na Oddelku za geografijo Fakultete za
humanistične študije.
Doc. dr. Gregor Kovačič, novi koordinator Koalicije: »Območje Snežnika in s tem tudi Gur
(Volovje rebri) je primer izjemne žive in nežive naravne dediščine, ki se prepleta z zelo pestro
zgodovinsko dediščino. Izredna škoda bi bila, da bi za dober milijon evrov za 20 let (4.230
€/mesec), kolikor bi ob zgraditvi vetrne elektrarne dobila občina Ilirska Bistrica, uničili trajnostno
sonaravne možnosti razvoja območja zdajšnji in naslednjim generacijam (razvoj različnih oblik
mehkega turizma na primer). Skrbi me, ker se vladajoče strukture v občini projekta gradnje
vetrne elektrarne oklepajo, kot da je to edina razvojna priložnost za stagnirajočo občino. Jasno
je, da so možni drugačni, in v resnično trajnostno sonaravni, koncepti razvoja občine, samo
malo več vizije in inovativnosti je za to potrebno.«
Dosedanji koordinator Koalicije Tomaž Jančar ostaja vodja primera Volovja reber pri DOPPS, ki s
pokrivanjem pravnega dela prispeva pomemben delež prizadevanj za ohranitev Volovje rebri.
Tomaž Jančar, dosedanji koordinator Koalicije: »Zelo sem vesel novih moči za delo Koalicije.
Posebej pomembno se mi zdi, da je Gregor domačin iz Ilirske Bistrice. Koalicija za Volovjo
reber je zrasla iz lokalne »Iniciative Gure«, ki je bila leta 2003 ustanovljena prav v Ilirski Bistrici.
Prav je, da tudi zdaj domačini vodijo prizadevanja za ohranitev Volovje rebri. Gregor se kot
geograf še kako zaveda izjemne vrednosti in potencialov, ki jih ima vrhunska naravna
dediščina pod Snežnikom.«
Konec sporočila!
Za dodatne informacije pokličite:
-

Gregor Kovačič, koordinator Koalicije za Volovjo reber: 041 290 267

-

Tomaž Jančar, vodja primera Volovja reber pri DOPPS: 041 750 275

Dodatne informacije
Grožnja z uničenjem Volovje rebri je povezala pisano množico nevladnih in strokovnih naravovarstvenih
in naravoslovnih organizacij v Koalicijo z Volovjo reber. Ob ustanovitvi 14. aprila 2004 je Koalicija štela
24 članic. Kasneje so se ji pridružile še nove, tako da šteje Koalicija danes preko 30 članic.
Cilj Koalicije je obvarovati Volovjo reber pred pretečim razdejanjem z vetrnimi elektrarnami. Koalicija
vseskozi poudarja, da vetrnim elektrarnam v splošnem ne nasprotuje. Pogoj pa je, da se jih postavi na
mesta, kjer ne bo prekomerne škode za naravo in za krajino.
http://www.volovjareber.si/koalicija/
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