ŽUPAN - POLGÁRMESTER

Številka: 354-0144/2016-3
090-0050/2017-80
Datum: 16.3.2018

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Ministrica Irena Majcen
Dunajska 48
1000 LJUBLJANA
ZADEVA: Odločba ministrstva št. 35402-55/2017-2 z dne 8.3.2018 (Odprava odločbe
ARSO št. 35400-335/2017-5 z dne 10.11.2017 za odvzem okoljevarstvenega
dovoljenja bioplinarni v Lendavi)
Občina Lendava je bila 14.3.2018 obveščena, da je Ministrstvo za okolje in prostor RS
z odločbo št. 35402-55/2017-2 z dne 8.3.2018 odpravilo odločbo ARSO za odvzem
okoljevarstvenega dovoljenja bioplinarni v Lendavi. Odločitev o odvzemu je ARSO
sprejel 10.11.2017 na predlog Inšpektorata RS za okolje in prostor Območne enote M.
Sobota po številnih težavah, ki jih je v okolju povzročala bioplinarna.
Takšna odločitev nas je dobesedno šokirala, ker smo pričakovali, da bodo institucije
pod vašim ministrstvom korektno izpeljale postopke in ustrezno sankcionirale vrsto
nepravilnosti, ki so se dogajale v zvezi z bioplinarno v Lendavi. Ugotovitve, ki se
navajajo v odločbi preprosto ne ustrezajo tistemu, kar se je dejansko dogajalo na
terenu. Opisane nedoslednosti v postopku za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja
ne morejo in ne smejo biti razlog, da se vrsta ugotovljenih nepravilnosti ne bi ustrezno
sankcionirala. Neodločnosti inšpekcijskih služb je očitno sledila še površnost pri
vodenju postopkov. To je lahko zgolj naključje, ki nam povzroča veliko škodo ali pa
namera, ki sodi najmanj v kategorijo opuščanja dolžnega ravnanja! Te so privedle
do odločitve vašega ministrstva, ki so formalno pravno lahko pravilne, niso pa
logične in korektne, ker temeljijo zgolj na površno pripravljenih listinskih dokazih.
Navedeni listinski dokazi pa ne odražajo vsega tistega, kar se je dejansko dogajalo.
Nikjer se ne omenja nelegalen dovoz odpadkov iz Hrvaške, policijski postopki in
ugotovitve, neznosen smrad, protesti občanov, digestat, ki ga bo treba odstraniti na
račun davkoplačevalcev itd… Z odpravo odločbe ARSO bo ministrstvo povzročilo
nepopravljivo škodo, ker je tožba proti državi, ki je navedena v pravnem poduku,
praktično neizvedljiva (ni tožnika, če prav je veliko prizadetih).
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Paradoks vsega pa je v tem, da odprava odločbe ničesar ne rešuje, bo pa
povzročila veliko problemov in poglobila nezaupanje javnosti do državnih institucij
pristojnih za varovanje okolja.
Zaradi vsega navedenega in pričakovanj javnosti po učinkovitem ukrepanju
pričakujemo, da v skladu s svojimi pristojnostmi izvedete nadzor nad delom
strokovnih služb, ki so bile vključene v izvajanje postopkov (inšpekcijske službe,
strokovne službe ministrstva) odvzema okoljskega dovoljenja bioplinarni v Lendavi.
Hkrati pa zahtevamo, da v skladu s sklepom Vlade RS izvedete revizijo izdanega
okoljevarstvenega dovoljenja bioplinarni Lendava ter njegovih sprememb v letih
2013 in 2016, ker glede na dejanske razmere obstaja velika verjetnost, da postopki
niso bili strokovno dovolj utemeljeni in korektni.

Lepo vas pozdravljam.

mag. Anton BALAŽEK
Župan – Polgármester

V vednost po elektronski pošti:
- Dragica Hržica, glavna inšpektorica Inšpektorata RS za okolje in prostor
- mag Joško Knez, generalni direktor ARSO
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