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TSmedia d.o.o., Stegne 19, Ljubljana
Siol.net
Blaž Jarc, odgovorni urednik

Odziv na objavo prispevka na Siol.net z naslovom »Razjarjeni vlagatelji iz Londona
grozijo slovenskemu ministru«
Na Siol.net je bil 6.11.2018 objavljen članek »Razjarjeni vlagatelji iz Londona grozijo
slovenskemu ministru«, ki so ga podpisali avtorji Primož Cirman, Tomaž Modic in Vesna
Vuković. V objavljenem članku so nekatere trditve, ki se opirajo na neustrezne podlage in
posledično neobjektivno sklepanje in na katere je treba odgovoriti in podati objektivna
pojasnila. Sklicujoč se na zakon o medijih pošiljamo spodnji popravek, ki ga prosimo objavite
v celoti:
Prikaz nasprotnih dejstev: Razjarjeni vlagatelji iz Londona grozijo slovenskemu
ministru
Uvod prispevka z naslovom »Razjarjeni vlagatelji iz Londona grozijo slovenskemu ministru«,
objavljen dne 6. novembra 2018 na Siol.net, se glasi: »Minister za okolje in prostor Jure
Leben se je zaradi uvedbe izrednega nadzora nad pridobivanjem dovoljenj za črpanje plina v
Petišovcih znašel na udaru uprave in jeznih delničarjev britanske družbe Ascent Resources. S
čim vse mu grozijo? In zakaj je Britance zajela panika?«
Pojasnilo – izjava Uprave družbe Ascent Resources: »Uprava družbe Ascent Resources
ni izvajala pritiskov ali kakršnih koli groženj na ministra za okolje in prostor Jureta Lebna
zaradi uvedbe nadzora. Minister ima po zakonu pravico odrediti nadzor, saj je to del njegovih
pristojnosti; takšen ukrep je lahko tudi smiseln, saj so postopki izjemno dolgotrajni, prav tako
pa se bodo pri nadzoru razjasnila tudi druga morebitna vprašanja.
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Seveda pa si želimo, da bi bil postopek čimprej zaključen, saj se z nedopustno dolgimi
postopki le poglablja pomislek, da je slovensko poslovno okolje za tuje investitorje
nepredvidljivo.«
V nadaljevanju prispevka je med drugim zapisano: »Napovedana vojna Juretu Lebnu!" (pripis
k videoposnetku sprožitve jedrske bombe). To je le del groženj in sporočil z ostro vsebino, ki
so jih v zadnjih dneh na družabnem omrežju Twitter pod različnimi psevdonimi objavili
domnevni delničarji Ascent Resources, britanske družbe, ki si že nekaj let prizadeva dobiti
dovoljenja za črpanje zemeljskega plina v Prekmurju. Vsa so uperjena zoper ministra za
okolje in prostor Jureta Lebna. Kot smo prejšnji ponedeljek razkrili na Siol.net, je Leben
odredil notranji nadzor nad dvema postopkoma, ki jih je agencija za okolje (Arso) vodila v
povezavi z načrtovanim črpanjem plina pri Petišovcih.«
Pojasnilo - izjava Uprave družbe Ascent Resources: »Družba Ascent Resources z
omenjenimi tviti ni povezana. Ascent Resources se od omenjenih sporočil v celoti ograjuje in
poudarja, da gre za očitno zasebna stališča nekaterih oseb, ki ne predstavljajo stališč družbe
in zato nikakor to ni uradna komunikacija družbe Ascent Resources.«
V nadaljevanju prispevka je navedba, da je o dogajanju, povezanem s pridobivanjem
dovoljenja za čiščenje plina v Petišovcih, poročal tudi eden od britanskih časopisov. Temu naj
bi predstavniki Ascent Resources pred časom zatrjevali »da so od visokih uradnikov slovenske
Agencije za okolje dobili osebna zagotovila, da bodo dobili dovoljenje.«
Pojasnilo - izjava Uprave družbe Ascent Resources: »V zvezi z navedeno izjavo želimo
pojasniti, da je šlo za običajne informacije, ki jih Agencija RS za okolje v upravnih postopkih
daje na vprašanja strank. Zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja okoljevarstvenega
dovoljenja je tekom postopka prišlo do večjih sprememb zakonodaje, zaradi česar je bilo
potrebno dokumentacijo vloge uskladiti in dopolniti z novimi in obsežnimi zahtevami.
Informacija o bližajoči se izdaji okoljevarstvenega dovoljenja se je nanašala na stanje glede
vseh dopolnitev in razjasnitev dejstev, ki naj ne bi bile več potrebne, saj je bilo v postopku
izkazano, da so izpolnjene vse zakonodajne zahteve. Ob tem tudi poudarjamo, da družba
Ascent Resources spoštuje slovenski pravni red in pravila, povezana z izdajo dovoljenj v
projektu Petišovci, s tem pa tudi neodvisnost in objektivnost v omenjenih postopkih..«
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Za objavo se zahvaljujemo,
Colin Hutchinson, direktor
Ascent Slovenia Limited, podružnica Lendava
Lendava, Glavna ulica 7
9220 Lendava - Lendva
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