Koalicija za Volovjo reber
SPOROČILO ZA JAVNOST
Za takojšnjo objavo!

10. december 2007

Elektro Primorska vložila pritožbo zoper sklep ARSO o obnovitvi
postopka izdajanja okoljevarstvenega soglasja za vetrno elektrarno
na Volovji rebri
V petek so na DOPPS iz Agencije RS za okolje prejeli obvestilo, da je Elektro
Primorska že 19.11. vložila pritožbo zoper sklep o obnovitvi upravnega postopka
izdajanja okoljevarstvenega soglasja za vetrno elektrarno na Volovji rebri.
Naj spomnimo, da je septembra letos okoljsko ministrstvo po treh letih pravnih zapletov
DOPPSu dokončno priznalo položaj udeleženca v postopku izdajanja okoljevarstvenega
soglasja. Ker je bil ta postopek vmes že zaključen - okoljevarstveno soglasje za 33 vetrnic je
bilo izdano junija 2006 - je morala ARSO postopek obnoviti, kar je po uradni dolžnosti storila
26.10.2007.
Investitor je skupaj s pritožbo vložil tudi predlog za prekinitev obnovljenega postopka.
V Koaliciji ocenjujejo, da na ta način investitor želi z vsemi pravnimi sredstvi preprečiti
ponovno tehtanje naravovarstvenih argumentov. V obsežnih raziskavah ptic, ki so jih na
Volovji rebri izvedli v zadnjih letih, so zbrali veliko količino kvalitetnih podatkov, ki primer
pokažejo povsem v novi luči. Verjamejo da ni nobene možnosti, da bi okoljevarstveno
soglasje ostalo v veljavi, če bo le postopek korektno speljan do konca.
V Koaliciji so sicer prepričani, da je spor treba končati konstruktivno. Volovjo reber je treba
ohraniti, hkrati pa skupaj najti lokacije, ki bodo z vidika varstva narave in krajine
neproblematične. Ena možnost konstruktivne rešitve spora je s pomočjo okoljske mediacije.
V novembru so tako Center za mediacijo pri PIC obvestili, da sprejemajo pogoj investitorja, ki
mediacije s Koalicijo ni želel (ker ni pravna oseba), pripravljen pa se je pogovarjati s
posameznimi članicami Koalicije.

Konec sporočila!
Za dodatne informacije pokličite: Tomaž Jančar 041 750 275, koordinator Koalicije za VR

Celotno besedilo pritožbe si lahko ogledate na:
http://www.volovjareber.si/gradivo/kronologija/20071119_Elektro%20Primorska_Pritoz
ba_zoper_sklep_o_obnovi_postopka.pdf
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