Koalicija za Volovjo reber
SPOROČILO ZA JAVNOST
Za takojšnjo objavo!

9. junij 2009

Začenja se ključna faza presojanja vplivov vetrne elektrarne Volovja
reber na okolje
DOPPS je včeraj na Agencijo RS za okolje oddal obsežno gradivo s pripombami na
investitorjevo poročilo o vplivih na okolje in na postopke ARSO, ko je prejšnjič
presojala vplive VE Volovja reber na okolje
Priložena sta tudi dva elaborata, ki bosta Agenciji v veliko pomoč pri odločanju o
vplivih posega na velike ujede: (1) DOPPSova študija o planinskem orlu na Volovji
rebri in (2) neodvisno mnenje enega vodilnih svetovnih strokovnjakov za vplive
vetrnic na planinske orle, dr. Maddersa.
V preteklem mesecu in pol so varstveni ornitologi DOPPS pregledali vse dokumente, ki jih
ARSO hrani v spisu primera Volovja reber. Gradivo je izjemno obsežno, gre za več tisoč
strani dokumentov, shranjenih v 250 enotah spisa.
Ključne pomanjkljivosti, si so jih evidentirali so:
•

investitorjevo poročilo o vplivih na okolje nezadostno upošteva veljavne slovenske in
evropske predpise, ki urejajo področje presojanja vplivov posegov na okolje

•

podatki o varovanih vrstah, ki so v investitorjevem poročilu predstavljeni, ne zadoščajo za
smiselno oceno tveganja

Za nadaljnjo presojo bo posebej pomembna študija Dr. Michaela Maddersa iz Škotske, ki je
pripravil neodvisno oceno pričakovanih vplivov posega na planinskega orla. Dr. Madders je
eden od vodilnih strokovnjakov za področje vplivov vetrnih elektrarn na planinske orle.
Njegovo študijo smo pridobili v sodelovanju z Britanskim Kraljevim združenjem za varstvo
ptic (RSPB), ki je tudi v celoti pokrilo stroške izdelave neodvisnega mnenja.
Zaključki neodvisnega mnenja so, da podatki o planinskem orlu, ki jih je investitor predstavil,
ne zadoščajo za smiselno oceno tveganja, da je metoda ocenjevanja verjetnosti trka orla z
vetrnico v temelju napačna. Na osnovi razpoložljivih podatkov pa je treba nedvomno
zaključiti, da bi bil vpliv načrtovane vetrne elektrarne prekomeren.
Kako bo po pričakovanju Koaliciji za Volovjo reber postopek tekel naprej
•

pričakujemo, da bo ARSO gradivo najprej posredovala investitorju, da se do gradiva
opredeli

•

nato bo ARSO organizirala soočenje strank (t.i. ustno obravnavo), kar se bo verjetno
zgodilo v roku enega meseca

•

nato si bi ARSO verjetno vzela kak mesec ali dva za preučitev vseh dokumentov,
pričakujemo da bo ARSO novo odločitev o izdaji okoljevarstvenega soglasja sprejela
enkrat do jeseni

 nadaljevanje na naslednji strani

Pričakujemo, da bo imela ob vseh predloženih dokumentih ARSO lahko delo pri ponovnem
odločanju, ter da bo razmeroma hitro sprejela odločitev o zavrnitvi izdaje okoljevarstvenega
soglasja.

Konec sporočila!

Za dodatne informacije pokličite: Tomaž Jančar 041 750 275, koordinator Koalicije za VR
Ključna gradiva, ki jih je DOPPS včeraj posredoval na ARSO, so dostopna na naslednjih
spletnih straneh:
DOPPSove pripombe:
http://www.volovjareber.si/gradivo/studija/20090608_DOPPS_ PRIPOMBEzaPVOVEVR.pdf
neodvisno mnenje Dr. Maddersa:
http://www.volovjareber.si/gradivo/studija/Priloga3_MaddersLikelyeffectsofVolovjareberWindfarmongoldeneagles.pdf
DOPPSov elaborat o planinskem orlu:
http://www.volovjareber.si/gradivo/studija/Priloga1-DOPPS-ELABORATplaninskiorel.pdf
Za ilustracijo ob objavi novice vam je na voljo vse slikovno gradivo, ki je objavljeno na
spletnih straneh www.volovjareber.si

