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Koalicija za Volovjo reber

SPOROČILO ZA JAVNOST
Za takojšnjo objavo

13. november 2007

Odgovor DOPPS na petkovo novinarsko konferenco Elektra Primorska
Kot kaže tudi novinarska konferenca Elektra Primorska pretekli teden, se po 3 letih
postopkov končno pogovarjamo o bistvu problema, ki je: ali vetrna elektrarna na Volovji
rebri prinaša nedopusten vpliv na naravo ali ne. Zato ni naključje, da lahko prav zdaj čutimo
povečano nervozo, ki veje iz izjav župana Šenkinca in predstavnikov investitorja.
Pretekli petek (9.11.) je investitor Elektro Primorska skupaj z županom občine Ilirska Bistrica
organiziral konferenco za novinarje. Z njo se je odzval na sklep Agencije RS za okolje, s katerim je
ta obnovila postopek izdajanja okoljevarstvenega soglasja za vetrno elektrarno na Volovji rebri. V
nadaljevanju podajamo komentarje na nekatere navedbe investitorja in župana, kot smo jih povzeli
po različnih medijih:
1. Investitor: »Investitor ne bi nasprotoval DOPPS-ovi pravici do položaja stranke v postopku, če bi
imel DOPPS status društva v javnem interesu po strožjem zakonu o varstvu okolja, ampak ima tak
status po zakonu o varstvu narave«
Tri leta se je vlekel sodni spor ravno o tem vprašanju. In upravno sodišče je s pravnomočno
sodbo odločilo, da je za pravico do položaja stranke v postopku dovolj dejstvo, da DOPPS
deluje v javnem interesu ohranjanja narave po ZON. Verjamemo tudi, da ni nobene možnosti,
da bi bilo pozitivno okoljevarstveno soglasje ponovno izdano, če bo postopek korektno speljan
z DOPPSom kot stranko.
2. Investitor: »V EP pravijo, da so podatke o orlu upoštevali že v vseh preteklih postopkih, a MOP
je bil drugačnega mnenja, zato je zdaj edina možnost investitorjev, če želijo ohraniti obstoječa
dovoljenja, da se pritožijo.«
Za račun investitorja so ornitologi izdelali 3 študije ptic na Volovji rebri. V DOPPSovem
elaboratu o planinskem orlu je zbrano za vsaj 10x več podatkov o orlih, kot jih je v vseh treh
omenjenih študijah skupaj. Poleg tega dve od teh izvirnih študij ornitologov, ki sta nam na voljo,
zaključujeta, da bi bil vpliv vetrne elektrarne na planinskega orla nedopustno velik. Sprašujemo
se, zakaj te ugotovitve ornitologov niso našle poti v Poročilo o vplivih vetrne elektrarne na
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okolje. Videti je, da so bile upoštevane le trditve, ki so bile za dovolitev vetrne elektrarne
ugodne.
3. Župan Ilirske Bistrice: »Zanemarjate dejstvo, da se območje zarašča za 2 do 3 odstotke letno.
… DOPPS še danes nima enega podatka in ene študije; druga stvar pa je, da te podatke
ponarejajo. … Zelo eksakten podatek je, da je DOPPS leta 1998 izdal brošuro, v kateri ni Volovje
rebri, leta 2000, ko je začela EP s svojimi meritvami, se je kar naenkrat pojavila Volovja reber,
točno po meji predvidenega parka Snežnik.«
Navedba o zaraščanju je zavajajoča. Agencija mora pri odločanju o soglasju upoštevati
sedanje stanje varovanih vrst in ne tisto, ki bo po mnenju župana čez 30 let. Župan tudi ne
pove, da se v zadnjih letih na območju pasejo več 100 glave črede ovac, kar je porok, da se
območje ne bo zaraslo. Območja nad Ilirsko Bistrico in Črnimi njivami se danes ponovno
kultivirajo; z goloseki črnega bora nastajajo novi pašniki.
Glede podatkov: DOPPS je v zadnjih treh letih izvedel obsežne raziskave ptic, v katere je
vloženo več kot 100 terenskih popisnih dni. Elaborat o planinskem orlu smo na ARSO že
posredovali, za ostale vrste pa podatke intenzivno obdelujemo in jih bomo Agenciji predložili v
teku postopka.
Glede obtožb župana, da DOPPS podatke ponareja, ga pozivamo, da te t.i. dokaze predloži v
postopek, pa naj ARSO – in če bo potrebno, sodišče – presodi o njihovi verodostojnosti. Dotlej
pa mu svetujemo, naj se izogiba lahkotnega trosenja obtožb o kaznivih dejanjih.
Glede dveh knjig DOPPS, ko v eni knjigi Volovja reber je, v drugi je pa ni: župan meša jabolka
in hruške. V prvi IBA knjigi iz leta 2000, kjer Volovje rebri ni, so predstavljena Mednarodno
pomembna območja za ptice (IBA) po kriterijih mednarodne zveze za varstvo ptic BirdLife. V
drugi IBA knjigi iz leta 2003 so predstavljena predlagana območja Natura 2000, po metodologiji
Direktive Evropske unije o pticah.
V Koaliciji razumemo slabo voljo investitorja, kateremu je izjemno drag projekt nasedel zaradi
nepravilno vodenih postopkov in neustreznih Poročil o vplivih na okolje. Zato ponovno poudarjamo,
da je treba konflikt preseči v medsebojni konstruktivni in strokovni komunikaciji. Ponovno pozivamo
okoljsko ministrstvo, da se loti izdelave državne strategije umeščanja vetrnih elektrarn v slovenski
prostor, ki bo s poglobljenim strokovnim delom identificirala območja, ki so z vidika varstva narave
in krajine manj problematična.
Ministrstvo po dobrem mesecu še vedno ni odgovorilo na našo pobudo, da podpre izvedbo
raziskave, ki bi imela za cilj identificirati »Občutljiva območja za ptice za umeščanje vetrnih
elektrarn v prostor na Primorskem«.

Konec sporočila!
Za dodatne informacije pokličite: Tomaž Jančar 041 750 275, vodja primera Volovja reber pri
DOPPS, ali Marjana Ahačič, 051 395 514 , odnosi z javnostmi, DOPPS.

Dodatne informacije:
DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije – Je nacionalno društvo, ki se
ukvarja z varstvom ptic in deluje od leta 1979. 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.

