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Koalicija za Volovjo reber

SPOROČILO ZA JAVNOST
Za takojšnjo objavo!

28. september 2007

Okoljsko ministrstvo je DOPPSu dokončno priznalo položaj stranke v
postopku v primeru Volovja reber
Včeraj so na DOPPSu prejeli Odločbo MOP, ki jim dokončno priznava položaj stranskega
udeleženca v upravnem postopku izdajanja okoljevarstvenega soglasja za vetrno elektrarno
Volovja reber. Zdaj ni več ovir, da DOPPS zahteva obnovitev postopka.
Konec julija je Agencija RS za okolje (ARSO) DOPPSu že tretjič zavrnila pravico do udeležbe v
postopku. To je bila nerazumljiva, kar nekoliko pobalinska poteza agencije, saj je ignorirala sodbo
Upravnega sodišča in je bila v nasprotju z jasnim navodilom iz odločbe okoljskega ministrstva.
Ministrstvo, ki je pritožbena inštanca, tokrat primera ni več vračalo agenciji v ponovno odločanje,
pač pa je odločilo samo.
Odločba MOP je zdaj dokončna in izvršljiva, kar pomeni, da so DOPPSu odprta vrata za vložitev
zahteve za obnovitev upravnega postopka izdajanja okoljevarstvenega soglasja. DOPPS bo
zahtevo vložil najkasneje v 30 dneh.
Elektro Primorska sicer lahko proti odločbi vloži tožbo na Upravnem sodišču, vendar to ne zadrži
njene izvršljivosti.
»V DOPPSu smo izjemno veseli odločitve okoljskega ministrstva, saj je s tem poplačana triletna
trnova pot, ki smo jo morali prehoditi, da smo si izborili pravico, da lahko v tem nesrečnem
postopku branimo interese ohranjanja narave. Pozdravljamo odločitev ministrstva. Hkrati
zagotavljamo, da bomo v obnovljenem postopku naše pravice uveljavljali odgovorno in da bomo
konstruktivno poskušali pomagati pri premoščanju družbenega konflikta umeščanja vetrnic v
prostor.« poudarja direktor DOPPS Andrej Medved.
Naj spomnimo, da je veljavno okoljevarstveno soglasje pogoj za veljavnost gradbenega dovoljenja.
Investitor Elektro primorska zdaj sicer ima gradbeno dovoljenje, ki pa bo prenehalo veljati, ko bo
razveljavljeno okoljevarstveno soglasje. O slednjem na DOPPSu ne dvomimo, saj imamo vrsto
trdnih pravnih in naravovarstvenih argumentov. Zdaj bomo končno imeli možnost, da te argumente
v obnovljenem postopku enakopravno predstavimo in zagovarjamo.

 nadaljevanje na naslednji strani

Dr. Primož Kmecl, vodja varstveno ornitološkega sektorja pri DOPPS pravi: »Pretekla tri leta, ko
nismo mogli sodelovati v postopkih, sicer nismo stali križem rok. Na Volovji rebri smo izvedli več
poglobljenih raziskav ptic. Ravno zdaj zaključujemo dvomesečni monitoring jesenske selitve ujed
preko grebenov Volovje rebri. Rezultati naših raziskav, ki jih bomo predložili v obnovljeni postopek,
kažejo, da so ugotovitve iz investitorjevega poročila o vplivih vetrnic na ptice, zelo pomanjkljive.
Zbrali smo naprimer dokaze, da v času selitve greben Volovje rebri vsako leto preleti več sto
osebkov različnih vrst ujed. Zelo pomembno je tudi odkritje, da planinski orel gnezdi praktično na
samem grebenu Volovje rebri, vsega dobrih 200 m od najbližjih načrtovanih vetrnih turbin. Odkritja
smo tudi dokumentirali z več 100 fotografijami mnogih vrst ujed, ki smo jih zabeležili pri preletu,
posedanju ali pri lovu.«
Verjamemo, da bo zaradi zbranega gradiva v obnovljenem postopku odločitev ARSO veliko lažja in
da bo pod težo dokazov okoljevarstveno soglasje odpravljeno.
Na DOPPSu želimo prispevati k pozitivnemu vzdušju, ki ga je prinesla odločitev okoljskega
ministrstva. V naslednjih dneh bomo na ministrstvo poslali predlagali, da podpre izvedbo projekta,
ki bo identificiral za ptice občutljiva območja na Primorskem. Projekt bomo izvedli po vzoru
Britanskega kraljevega društva za varstvo ptic RSPB. Rezultat bo zemljevid območij, kjer je zaradi
prisotnosti ogroženih vrst ptic postavitev vetrnih elektrarn nesprejemljiva, in na drugi strani takšnih,
kjer tovrstnih zadržkov ni. S tem bodo investitorji dobili dragoceno orodje, ki jim bo v veliko pomoč
pri izbiri območij, kamor bodo lahko usmerjali projekte vetrnih elektrarn.

Konec sporočila!
Za dodatne informacije pokličite: Tomaž Jančar 041 750 275, vodja primera Volovja reber pri
DOPPS

Priloge:
-

Shematski prikaz ključnih korakov, ki so pripeljali do dokončnega priznanja DOPPSovega
statusa v postopku (če želite, lahko pošljemo sliko v veliki resoluciji ali v vektorskem
formatu)

-

Odločba MOP o priznanju položaja stranskega udeleženca DOPPSu (če želite, vam lahko
pošljemo skenirano odločbo)

Če želite vam lahko posredujemo fotografije panorame Volovje rebri, različnih vrst ujed ipd.

Dodatne informacije:
DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije – Je nacionalno društvo, ki se
ukvarja z varstvom ptic. Poslanstvo DOPPS je varstvo ptic in njihovih habitatov z naravovarstvenim
delom, raziskovanjem, izobraževanjem, popularizacijo in s sodelovanjem. S preko 1000 članov in 18
zaposlenimi je DOPPS najmočnejša nevladna naravovarstvena organizacija v Sloveniji. DOPPS je
slovenski partner svetovne zveze za varstvo ptic BirdLife. Za več informacij glej http://www.ptice.org.

