Koalicija za Volovjo reber
SPOROČILO ZA JAVNOST

Za takojšnjo objavo

17. december 2008

Elektro Primorska si še vedno trudi DOPPSu preprečiti pravico, da
bi v upravnih postopkih primera Volovja reber zastopal interes
varstva narave
V ponedeljek je zato Koalicija za Volovjo reber na ustanovnem sestanku novega
Upravnega odbora sprejela akcijski načrt za delo v prihodnjih mesecih.
Elektro primorska si očitno prizadeva za vsako ceno preprečiti, da bi v ponovljenem postopku
izdajanja okoljevarstvenega soglasja prišlo do korektnega in transparentnega soočenja
argumentov. Ped nedavnim smo izvedeli, da je pri Vrhovnem sodišču vložila zahtevek za
revizijo sodbe Upravnega sodišča, s katero je to DOPPSu ponovno priznalo pravico do
položaja udeleženca v upravnem postopku presojanja vpliva na okolje za vetrno elektrarno
Volovja reber.
V Koaliciji smo prepričani, da okoljevarstvenega soglasja za vetrnice na tej lokaciji na zakonit
način ni mogoče izdati. Dosedanji upravni postopki niso bili izpeljani korektno, Komisija za
preprečevanje korupcije je celo ugotovila, da ravnanje uradnih oseb Ministrstva za okolje in
prostor, ki so pripomogle k izdaji dovoljenj za postavitev vetrne elektrarne na Volovji rebri,
ustreza definiciji korupcije.
Po omenjeni sodbi, ki jo investitor zdaj izpodbija, je že oktobra 2007 Agencija RS za okolje
izdala sklep o obnovitvi postopka. Kljub temu, da je postopek izdajanja okoljevarstvenega
soglasja uradno odprt že več kot eno leto pa ARSO z dejanskim začetkom postopka še
vedno odlaša. Agencijo smo zaradi nedopustnega zavlačevanja pred nedavnim prijavili
Uradu varuhinje človekovih pravic.
Da se je Elektro Primorska odločila sporni projekt izpeljati za vsako ceno, potrjuje tudi usoda
mediacije. Koalicija je namreč pred letom predlagala, da se nesrečni družbeni konflikt
poskuša preseči v postopku okoljske mediacije. DOPPS in Elektro Primorska sta se v
preteklih mesecih sestala na treh predmediacijskih srečanjih. Pred dnevi pa je Elektro
Primorska je prek svojega odvetnika sporočila, da so se v okviru mediacije pripravljeni
pogovarjati zgolj o možnosti, da se projekt izpelje v okviru izdanih dovoljenj, ki so po
prepričanju Koalicije pravno in strokovno sporna. S tem se pot za kakšen koli smiseln
vsebinski dogovor zapira.
Znašli smo se pred nemogočo situacijo, ko država s spornimi ravnanji v več različnih
vlogah hkrati vztraja na naravovarstveno spornem projektu:
-

država v vlogi lastnika investitorja EP vztraja pri sporni gradnji in z neskončnimi
pravnimi zapleti onemogoča civilni družbi pravico do sodnega varstva okolja

-

država v vlogi Agencije RS za okolje zavlačuje z izvedbo obnovljene presoje vplivov
na okolje, ki bi razkrila sporne odločitve v preteklosti

-

država v vlogi okoljskega ministrstva že več kot dva meseca nezakonito ne reagira na
DOPPSovo vlogo za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu varovanja okolja

Æ nadaljevanje na naslednji strani

Zaradi nekooperativnosti investitorja in zaradi zaskrbljenosti nad ravnanji države smo se v
Koaliciji odločili za intenziviranje aktivnosti. Odločili smo se za ustanovitev Upravnega
odbora Koalicije, ki bo omogočal večjo operativnost dela. Na volitvah, ki se jih je udeležila
večina od 36 organizacij, ki sestavljajo Koalicijo, je bil soglasno potrjen osemčlanski Upravni
odbor, ki ga sestavljajo:
Marko Gorišek, Gregor Kovačič in Aleš Jagodnik (predstavniki Iniciative Gure iz Ilirske
Bistrice), Nejc Jogan (Botanično društvo Slovenije), Tomaž Ogrin (DODNZ), Mateja
Poljanšek (DONDES), Matjaž Jeran (Mountain Wilderness Slovenija) in Tomaž Jančar
(DOPPS), ki ostaja koordinator Koalicije.
Na sestanku v ponedeljek se je UO seznanil s potekom primera, in sprejel akcijski načrt
dela Koalicije v prihodnji mesecih:
1. Predsednika nove vlade Boruta Pahorja bomo pozvali, da država kot večinski lastnik
odstopi od naravovarstveno spornega projekta »Vetrna elektrarna na Volovji
rebri«.
2. Okoljskemu ministru Karlu Erjavcu bomo predali pobudo za interventno
zavarovanje širšega območja Volovje rebri, ki je območje vrhunske naravne
dediščine. Pobudo smo pred leti sicer že predali prejšnjemu ministru Podobniku,
vendar na pobudo ni odgovoril.
3. Koalicija bo nemudoma začela s pripravo uradne pritožbe zoper Slovenijo, ki jo bo
predala Evropski komisiji v primeru, če bodo sporna dovoljenja za gradnjo vetrne
elektrarne postala pravnomočna.
4. Okoljskemu ministru bomo ponovno predali pobudo, da se začne s pripravo Državne
strategije umeščanja vetrnih elektrarn v prostor
Konec sporočila!

Za dodatne informacije pokličite:
-

Tomaž Jančar 041 750 275, vodja primera Volovja reber pri DOPPS

Dodatne informacije:
- Shema postopkov Doppsove borbe za priznanje položaja udeleženca v postopku

-

v polni resoluciji je dostopna na
http://www.volovjareber.si/novice/pic/20080903_shema_postopka_print2.jpg

-

Celotno besedilo Akcijskega načrta Koalicije

