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Koalicija za Volovjo reber

SPOROČILO ZA JAVNOST
Za takojšnjo objavo

29. oktober 2007

DOPPS na ARSO vložil predlog za obnovo postopka izdajanja
okoljevarstvenega soglasja za VE Volovja reber
Potem ko je Okoljsko ministrstvo konec septembra DOPPSu dokončno priznalo položaj
stranskega udeleženca v upravnem postopku izdajanja okoljevarstvenega soglasja za
vetrno elektrarno Volovja reber, so v petek z DOPPSa na Agencijo RS za okolje (ARSO)
poslali predlog za obnovo postopka. DOPPS je predlogu priložil elaborat, ki dokazuje, da je
bil vpliv VE na planinskega orla ocenjen narobe.
Postopek izdajanja okoljevarstvenega soglasja, ki se je začel avgusta 2004, se je nepravnomočno
končal junija 2006 z izdajo okoljevarstvenega soglasja za 33 vetrnic. Ker je Agencija postopek
vodila brez da bi DOPPSu priznala položaj stranskega udeleženca, bo treba zdaj postopek
ponoviti.
Z dnem, ko bo postopek obnovljen, bo veljavnost okoljevarstvenega soglasja zadržana, kar
posledično pomeni, da bo gradbeno dovoljenje treba izreči za nično. Investitor Elektro Primorska
zdaj gradbeno dovoljenje za vetrno elektrarno na Volovji rebri sicer ima, bo pa prenehalo veljati, ko
bo okoljevarstveno soglasje razveljavljeno.
V DOPPSu se intenzivno pripravljamo na ponovljeni postopek. V preteklih treh letih, ko nismo imeli
položaja udeleženca v postopku, smo na Volovji rebri izvedli več poglobljenih raziskav ptic. Na
Agencijo smo že poslali Elaborat o planinskem orlu, elaborate za beloglavega jastreba in ostale
ujede pa intenzivno pripravljamo.
V obsežnem Elaboratu o planinskem orlu smo zbrali 150 podatkov o opazovanju orlov na širšem
območju Volovje rebri. Ekstrapolacija podatkov kaže, da orli vsako leto več 1000 krat preletijo
območje načrtovanih vetrnic. Izračun verjetnosti trkov je pokazal, da bi vetrnice vsako leto ubile 6
orlov. To pa je ocena, ki za več kot 100 krat presega oceno iz investitorjevega poročila o vplivih na
okolje.
Okoljska mediacija primera Volovja reber
Pred časom smo javnost obvestili, da smo dali pobudo za okoljsko mediacijo primera med
Koalicijo, investitorjem in Občino Ilirska Bistrica. Iz »Centra za mediacijo pri PIC«, ki smo ga prosili
 nadaljevanje na naslednji strani

za pomoč pri mediaciji, so nas pretekli teden obvestili, da se v predlaganem roku Občina na
pobudo ni odzvala. Investitor Elektro Primorska naj bi sporočil, da mediacije s Koalicijo ne želi, ker
ta ni pravna oseba. Sporoča pa, da so pripravljeni na pogovore z organizacijami, ki so pravne
osebe in so kot take lahko stranke v postopkih.
Raziskava »Občutljiva območja za ptice za umeščanje vetrnih elektrarn v prostor«
Ministrstvo za okolje in prostor se doslej še ni odzvalo na našo pobudo, poslano 2. oktobra, da naj
podpre izvedbo raziskave, ki bi imela za cilj identificirati »Občutljiva območja za ptice za
umeščanje vetrnih elektrarn v prostor na Primorskem«.
Država je z subvencionirano odkupno ceno proizvajalcem vetrne elektrike namenila milijonske
subvencije. Zato menimo, da je nujno, da prevzame tudi odgovornost za usmerjanje umeščanja
vetrnic v takšna območja, kjer ne bodo povzročale nepotrebne škode okolju.

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

