Koalicija za Volovjo reber
SPOROČILO ZA JAVNOST
Za takojšnjo objavo!

10. novembra 2009

Agencija RS za okolje že dve leti nezakonito blokira presojanje
vplivov vetrne elektrarne Volovja reber na okolje
Te dni (8.11.) mineva natanko 2 leti, odkar je ARSO morala obnoviti postopek
presojanja. Kljub temu, da bi morala odločiti najkasneje v treh mesecih, je po dveh
letih postopek še vedno na začetku.
Koalicija za Volovjo reber je okoljskega ministra Erjavca in direktorja ARSO Žlebirja
pozvala, da se zavzameta za zakonitost postopkov na Agenciji.
Kot je znano, je po bilo po dolgotrajnih pravnih zapletih konec leta 2007 DOPPSu priznan
položaj udeleženca v postopku presojanja vplivov vetrne elektrarne Volovja reber na okolje.
Zato je morala ARSO postopek presojanja obnoviti, okoljevarstveno soglasje za okoljsko
sporno vetrno elektrarno pa je bilo razveljavljeno.
ARSO je sklep o obnovitvi postopka izdala 8.11.2007, torej pred natanko dvema letoma. Od
takrat se na postopku ni dogajalo praktično ničesar, čeprav Zakon o varstvu okolja določa tri
mesečni rok, v katerem mora ARSO odločiti o izdaji oz. zavrnitvi okoljevarstvenega soglasja.
Ravnanje ARSO kaže na nedopustno in nezakonito zavlačevanje.
Prof. dr Nejc Jogan, predsednik Botaničnega društva Slovenije se ob tem
sprašuje: »V Koaliciji se sprašujemo, kakšni motivi vodijo Agencijo RS za okolje, da
že dve leti zavlačuje z odločitvijo. Ob takšnem načinu dela Agencije ni čudno, da se
investitorji pritožujejo zaradi počasnosti postopkov.«
V Koaliciji so posebej zaskrbljeni, ker ARSO vztrajno zavrača tudi njihove zahteve, da je
treba od pripravljavcev Okoljskega poročila pridobiti rezultate raziskav ptic, ki so bile po
naročilu investitorja Elektro Primorska narejene za namene te presoje. Teh študij, čeprav
ključnih za korektno presojo, naj bi ARSO nikoli ne videla. Bojimo se, da Agencija ne želi
razkriti vsebine teh študij zato, ker bi utegnile pomeniti ključni dokaz o prekomernem vplivu
načrtovane vetrne elektrarne na ptice. Sprašujemo se tudi, kako je v prvem postopku
Agencija sploh lahko odločala o vplivih posega na ptica, ne da bi pridobila ornitološke študije,
ki so bile posebej izdelane za namen presoje.
Ker so v Koaliciji zaskrbljeni zaradi nezakonitih ravnanj ARSO so se danes s pismoma obrnili
na direktorja ARSO dr Silva Žlebirja in na okoljskega ministra Karla Erjavca ter ju pozvali, da
se zavzameta za zakonitost postopkov na ARSO.

Konec sporočila!

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

 nadaljevanje na naslednji strani

Priloge:
Dopis direktorju ARSO dr. Silvu Žlebirju:
http://www.volovjareber.si/gradivo/dopis/dopisARSO_20091110.pdf
Dopis okoljskemu ministru Karlu Erjavcu:
http://www.volovjareber.si/gradivo/dopis/dopisMOP_20091110.pdf

Za ilustracijo ob objavi novice vam je na voljo vse slikovno gradivo, ki je objavljeno na
spletnih straneh www.volovjareber.si

