Koalicija za Volovjo reber
SPOROČILO ZA JAVNOST
Za takojšnjo objavo!

27. marec 2009

Končno se je začel obnovljeni postopek presojanja vplivov vetrne
elektrarne Volovja reber na okolje
Na DOPPSu so z Agencije RS za okolje prejeli dopis, s katerim jih ARSO poziva, da
pregledajo dokumentacijo primera in podajo svoje pripombe. Dopis pomeni dejanski
začetek postopka, ki je bil formalno obnovljen sicer že oktobra leta 2007.
Gre za zgodovinski dogodek: prvič v zgodovini Slovenije bo kakšni nevladni
organizaciji dovoljeno sodelovati v postopku presoje vplivov na okolje.
Dopis Agencije, ki ga je odvetnik Tomaž Petrovič, ki zastopa DOPPS, prejel v sredo, pomeni
dejanski začetek obnovljenega postopka. Zdaj mora DOPPS preučiti izjemno obsežno
dokumentacijo primera, ki obsega kar 250 enot gradiva in na stotine strani. Ko bo DOPPS
zaključil z vpogledom v dokumentacijo primera, mora oddati svoje pripombe v roku 15 dni.
Matjaž Jeran, generalni sekretar Mountain Wilderness Slovenije, pravi »Gre
pomemben dogodek za uveljavljanje civilne družbe v Sloveniji: prvič v zgodovini
kakšni nevladni organizaciji dovoljeno sodelovati v postopku presoje vplivov
okolje. Žal je moralo trajati 4 leta in pol, da si je DOPPS to pravico izboril
sodišču.«
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V obnovljenem postopku bo imel DOPPS možnost predložiti svoje dokaze o nesprejemljivosti
gradnje, opozoriti na nepravilnosti v investitorjevih gradivih in - če bo Agencija spet izdala
nezakonito okoljevarstveno soglasje – bo imel pravico do sodnega varstva.
Kaj v Koaliciji za Volovjo reber menijo ob začetku obnovljenega postopka
•

pričakujejo, da bi se obnovljeni postopek morda lahko zaključil v roku treh mesecev

•

pričakujejo, da bo ARSO izdajo okoljevarstvenega soglasja zavrnila, saj so dokazi o
nesprejemljivosti izgradnje vetrne elektrarne trdni in številni

•

nekoliko jih bega opozorilo Agencije, da je DOPPSu dovoljeno predložiti samo tiste
dokaze, ki se nanašajo na čas med septembrom 2004 in junijem 2006 in da Uredba, ki je
na izrezanih delih Natura območij uvedla obveznost presojanja vplivov, v konkretnem
primeru vetrne elektrarne Volovja reber ne velja; za takšno stališče Agencije ni nobene
zakonske podlage.
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

