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Presojanje vplivov na okolje za vetrno elektrarno na Volovji rebri se
začenja znova
Včeraj so na DOPPSu prejeli odločbo okoljskega ministrstva, s katero je to zavrnilo
pritožbo investitorja Elektro Primorska zoper odločitev, da se obnovi postopek
presoje vplivov na okolje za vetrno elektrarno na Volovji rebri.
Naj spomnimo, da je septembra 2007 okoljsko ministrstvo (MOP) po treh letih pravnih
zapletov DOPPSu dokončno priznalo položaj udeleženca v upravnem postopku presoje
vplivov na okolje. 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.
Ker se je investitor na sklep o obnovitvi postopka pritožil, postopek vse doslej še ni stekel. Z
odločitvijo MOP je tako padla še zadnja ovira, da se obnovljeni postopek začne.
Tomaž Mihelič, varstveni ornitolog, poudarja: »V DOPPSu smo prepričani, da se bo
obnovljeni postopek končal z razveljavitvijo okoljevarstvenega soglasja. V obsežnih
raziskavah ptic, ki smo jih na Volovji rebri izvedli v zadnjih letih, smo zbrali veliko količino
kvalitetnih podatkov, ki dokazujejo popolno nesprejemljivost projekta. Ne le, da tukaj gnezdi
planinski orel, da je tukaj pomemben preletni koridor beloglavih jastrebov in lovno območje
orla kačarja. Preko slemena Volovje rebri poteka tudi pomembna selitvena pot ptic selivk.
Območje verige načrtovanih vetrnic tako vsako leto preleti nekaj tisoč ujed in deset tisoči
drugih selivk.«
V DOPPSu prav zdaj za namene obnovljenega postopka kompletirajo pripravo obsežne
strokovne dokumentacije, ki je nastajala v sodelovanju s pravnimi in ornitološkimi
strokovnjaki iz partnerstva BirdLife.
V Koaliciji so sicer prepričani, da je spor treba končati konstruktivno. Volovjo reber je treba
ohraniti, hkrati pa skupaj najti lokacije za vetrnice, ki bodo z vidika varstva narave in krajine
neproblematične. Tako so že oktobra 2007 na okoljsko ministrstvo poslali predlog, da podpre
izdelavo študije, ki bi identificirala za ptice občutljiva območja. Odgovora z ministrstva vse do
slej še niso dobili.

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

Na ilustracijo ob objavi novice vam je na voljo vse slikovno gradivo na spletnih straneh
www.volovjareber.si
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