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DOPPS v roku vložil pritožbo zoper okoljevarstveno soglasje za
vetrnice na Volovji rebri
V petek popoldne je DOPPS na Agencijo RS za okolje (ARSO) vložil pritožbo zoper
odločbo o okoljevarstvenem soglasju za vetrno elektrarno na Volovji rebri. Odločba
ARSO je diletantska, manj kakovostne upravne odločbe na DOPPSu še niso videli.
DOPPSova pritožba na 34 straneh podrobno utemeljuje 24 pritožbenih razlogov, od katerih
je vsak zase dovolj za razveljavitev spornega soglasja.
V DOPPSu pričakujejo, da bo Ministrstvo za okolje in prostor, ki bo na drugi stopnji odločalo
o pritožbi, soglasje ARSO razveljavilo v najkrajšem času.
Odločba ARSO je diletantska. Na DOPPSu še nismo videli manj kvalitetne upravne odločbe.
Sprašujemo se, kako je mogoče, da je ARSO izdala tako očitno nezakonito odločbo v
primeru, ki je tako zelo na očeh javnosti. Agencija je namreč od DOPPS v postopku pridobila
več kot 100 strani skrbno pripravljenih podatkov in argumentov, ki po našem mnenju
dokazujejo nedopustne vplive vetrnic predvsem na velike ptice ujede. Agencija nobenega –
niti enega samega samcatega – argumenta DOPPS vsebinsko sploh ne obravnava, pač pa
vse pavšalno zavrne v enem samem stavku1.
Vsak študent prava, ki je poslušal osnove upravnega prava ve, da je pavšalno odločanje
brez vsebinske obravnave dokazov in brez ugotavljanja materialne resnice »v vsakem
primeru bistvena kršitev pravil postopka2«, zaradi česar je takšno odločbo treba razveljaviti.
V luči tako očitne nezakonitosti sporne odločbe je težko verjeti, da je ARSO po naključju
odločbo izdala prav na začetku počitnic in dopustov, ko je pozornost ljudi zmanjšana,
priprava kakovostne pritožbe pa močno otežena. Enako je Agencija ravnala leta 2006, ko je
izdala prvo soglasje. Če bi na DOPPSu namreč izdajo odločbe zaradi dopustov spregledali,
bi pretekli petek soglasje postalo pravnomočno. Vsem nezakonitostim navkljub bi bila
gradnja vetrnic tako dokončno potrjena.
Na DOPPSu smo zaradi ravnanja ARSO zaskrbljeni. V zadnjem letu je ARSO samo v
postopkih, kjer je bil udeležen tudi DOPPS, izdala 3 nezakonite odločbe, ki so bile nato na
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glej odstavek (33) izpodbijane odločbe:

http://www.pravo-za-naravo.si/datoteke/2010/07/ve-volovja_soglasje2.doc
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glej 237. člen Zakona o splošnem upravnem postopku

drugi stopnji razveljavljene. Dve odločbi sta bili razveljavljeni prav iz pritožbenega razloga, ki
je v primeru Volovje rebri ključen: ARSO je odločbo sprejela pavšalno, brez vsebinskega
obravnavanja argumentov. Dodatno zaskrbljenost vzbuja dejstvo, da je ARSO v dveh
primerih potem ponovno izdala nezakonito odločbo navkljub jasnemu navodilu pritožbenega
organa, ki je na drugi stopnji razveljavil predhodno pritožbo.
Videti je torej, da je na Agenciji RS za okolje nekaj hudo narobe. Bodisi s strokovnostjo, ali
pa z zakonitostjo njihovega dela.

Konec sporočila!
Za dodatne informacije pokličite:
- Tomaž Jančar 041 750 275, vodja primera Volovja reber pri DOPPS

Dodatne informacije:
Na spletni strani http://www.pravo-za-naravo.si/2010/07/09/pritozba-zoper-soglasje2-za-vevolovja-reber/ sta na voljo:
- kompletno besedilo pritožbe
-

odločba ARSO o drugem okoljevarstvenem soglasju, katero smo za lažje branje in
razumevanje razčlenili in komentirali

DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je nacionalno društvo, ki se ukvarja
z varstvom ptic in deluje od leta 1979. Poslanstvo DOPPS je varstvo ptic in njihovih habitatov z
naravovarstvenim delom, raziskovanjem, izobraževanjem, popularizacijo in s sodelovanjem. S preko
1000 članov in 18 zaposlenimi je DOPPS najmočnejša nevladna naravovarstvena organizacija v
Sloveniji. DOPPS je slovenski partner svetovne zveze za varstvo ptic BirdLife. Za več informacij glej
http://www.ptice.org.

