Koalicija za Volovjo reber
SPOROČILO ZA JAVNOST
Za takojšnjo objavo!

3. septembra 2008

Sodba Upravnega sodišča, povezana s primerom Volovja reber,
daje prav DOPPSu
V sodbi, ki so jo na DOPPSu prejeli pred dnevi, je Upravno sodišče pravnomočno
razsodilo, da je DOPPS udeleženec v postopku presoje vplivov na okolje za vetrno
elektrarno Volovja reber
Že septembra 2007 je okoljsko ministrstvo (MOP) po treh letih pravnih zapletov DOPPSu
dokončno priznalo položaj udeleženca v upravnem postopku presoje vplivov na okolje.
Vendar se investitor Elektro Primoska s tem ni sprijaznil in je vložil tožbo na Upravno
sodišče. Tokratna sodba pomeni, da je DOPPSov položaj udeleženca v postopku zdaj
pravnomočen.
Naj spomnimo, da je Agencija RS za okolje (ARSO) že oktobra lani s sklepom obnovila
upravni postopek presoje vplivov na okolje. Od tedaj je minilo že skoraj celo leto pa na
ARSO postopek še vedno ni stekel. Odvetnik Tomaž Petrovič, ki zastopa DOPPS in Koalicijo
za Volovjo reber, je že maja na ARSO poslal poziv, da primer pokrene in da od investitorja
zahteva dopolnitev Poročila o vplivih na okolje. Odgovora od ARSO vse do danes še nismo
prejeli. Neuradno smo izvedeli, da ARSO postopka ne začne, ker je ostala brez vseh
dokumentov o primeru. Vse originale spisa so namreč posredovali na Upravno sodišče,
ustreznih kopij za lastne potrebe pa si niso naredili.
V juliju je začel veljati spremenjeni Zakon o varstvu okolja, ki tudi za Volovjo reber prinaša
nekaj novosti. Najpomembnejša je ta, da po novem investitor ne sme začeti z gradnjo dokler
okoljevarstveno soglasje ni pravnomočno. To pomeni, da Elektro Primorska zdaj kljub temu,
da ima pravnomočno gradbeno dovoljenje, ne sme začeti z gradnjo, dokler ponovljeni
postopek presoje vplivov na okolje ne bo končan in dokler ne bodo razrešene morebitne
pritožbe in tožbe povezane s primerom.

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

Sodba je dostopna na:
http://www.volovjareber.si/gradivo/kronologija/20080826_US_sodba_080826.pdf
Za ilustracijo ob objavi novice vam je na voljo vse slikovno gradivo, ki je objavljeno na
spletnih straneh www.volovjareber.si

 nadaljevanje na naslednji strani

Slika: Trnova pot DOPPSa do pravnomočnega položaja udeleženca v postopku (če želite
vam pošljemo sliko v veliki resoluciji, primerni za tisk)

