Koalicija za Volovjo reber
SPOROČILO ZA JAVNOST
Za takojšnjo objavo!

6. februar 2009

Elektro primorska izgubila še eno tožbo za Volovja reber
V sodbi, ki so jo preko odvetnika Tomaža Petroviča na DOPPSu prejeli danes, je
Upravno sodišče pravnomočno razsodilo, da je treba ponoviti postopek presoje vpliva
vetrne elektrarne Volovja reber na okolje.
Agencija RS za okolje (ARSO) je sklep o obnovi postopka izdala oktobra 2007, vendar
postopek do dane ni stekel.
Elektro Primorska si na vse načine prizadeva, da do korektnega presojanja vplivov vetrne
elektrarne na Volovji rebri nebi prišlo. Tako je zoper sklep o obnovi postopka najprej vložila
pritožbo na okoljsko ministrstvo, ko je bila ta zavrnjena, pa maja 2008 še tožbo na Upravno
sodišče. S sodb, ki smo jo ravnokar prejeli, je sklep ARSO o obnovi postopka postal
pravnomočen. Gre še za eno pomembno sodbo, s katero se je možnost, da bi bila vetrna
elektrarna Volovja reber kdaj zgrajena, močno oddaljila.
Naj spomnimo, da je bila ARSO dolžna obnoviti postopek presojanja vplivov na okolje, ker
DOPPSu ni bila dana pravica do položaja udeleženca v postopku.
Dr. Primož Kmecl, vodja varstveno ornitološkega sektorja na DOPPS poudarja: »Na
DOPPSu smo razočarani nad ravnanjem Elektro Primorska. Namesto da bi v
transparentnem in argumentiranem postopku investitor poskušali dokazati domnevno
neškodljivost vetrne elektrarne za okolje, vso energijo vlagajo v to, da do korektnega
tehtanja argumentov sploh ne bi prišlo. Česa takega si javno podjetje ne bi smelo
privoščiti.«
Kaj pomeni sodba za usodo VE Volovja reber:
•

Okoljevarstveno soglasje za gradnjo VE Volovja reber, ki je bilo izdano junija 2006, ostaja
zadržano, brez tega pa investitor ne sme začeti z gradnjo.

•

Zdaj se bo postopek presojanja vplivov na okolje, ki je bil formalno obnovljen že oktobra
2007, končno lahko začel.

•

V Koaliciji smo prepričani, da bo morala ARSO izdajo okoljevarstvenega soglasja zavrniti.
Konec sporočila!

Za dodatne informacije pokličite: Tomaž Jančar 041 750 275, koordinator Koalicije za VR
Za ilustracijo ob objavi novice vam je na voljo vse slikovno gradivo, ki je objavljeno na
spletnih straneh www.volovjareber.si

Æ nadaljevanje na naslednji strani

