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Karel Lipič v sredini, na desni Jože Zorko.
Družinska vas - Nevarnosti visokonapetostnih elektrovodov za bivalno okolje je naslov prve
problemske konference, ki jo danes in jutri v Gostilni Domen organizira Ekološko društvo
Šmarješke Toplice v sodelovanju z Zvezo ekoloških gibanj Slovenije (EGS).

Kot pravi predsednik EGS Karel Lipič, so takšna informiranja in osveščanja javnosti o
nevarnostih in posledicah napačnega načrtovanja in umeščanja nevarnih objektov javne
infrastrukture v prostor potrebna in nujna. Pri nas se ta problematika ne rešuje dobro, naša
zakonodaja je zastarela, evropski standardi, kolikor jih imamo, pa žal ostajajo na papirju in se
jih ne upošteva.
Lipič je v uvodnem nagovoru opozoril, da se glavni razlog za to skriva v močnih lobijih na
področju prenosa električne energije, ravno tako na področju telefonije, a v društvu kot
nevladni okoljski organizaciji bodo vztrajali naprej. »Elektromagnetna sevanja so dokazano
škodljiva, na prvem mestu mora biti zdravje ljudi,« poudarja.

Predsednik Ekološkega društva Šmarješke Toplice Jože Zorko je osvetlil problematiko
predvidene rekonstrukcije visokonapetostnega elektrovoda Brestanica Hudo iz
enosistemskega v dvosistemskega, kar skuša Eles preko šmarješke občine izvesti le z uredbo,
ne pa z državnim lokacijskim načrtom, kar velja za drugi del trase, od Družinske vasi do
Bajnofa v Novem mestu.
To je za društvo in sploh prizadete šmarješke občane, ki imajo svoje stanovanjske objekte v
koridorju daljnovoda, nesprejemljivo in zato zahtevajo odmik, kabliranje v zemljo ali kako
drugo rešitev.
Brez predstavnikov Elesa
Na problemsko konferenco so bili vabljeni tudi predstavniki Elesa, ki pa – vsaj do sedaj –
udeležbe niso potrdili, so pa v Družinsko vas prišli predstavniki drugih civilnih iniciativ iz
Slovenije, ki se ravno tako ubadajo s problematiko umestitve elektrovodov, npr. iz Renč,
Cirkovcev, Kozjaka.
Zanimivo je bilo prisluhniti tudi predstavnikom Civilne zaščite z Notranjske, ki so poročali o
posledicah nedavne zimske ujme na daljnovode – žled, podiranje visokonapetostnih
elektrovodov, snegolom, požari, utrganje žic…
Več o problematiki v Dolenjskem listu prihodnji četrtek, v priponki pa je na voljo program
problemske konference v Družinski vasi, ki danes popoldne in jutri obeta še vrsto zanimivih
in pereči tem ter predavanj.
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