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Zadeva: Oddaja pripomb stranskega udeleženca DPRS v postopku presoje vplivov na okolje 

za hidroelektrarno Mokrice na Savi. 

 

Spoštovani! 

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) se zavzemamo za ohranitev domorodnih vrst rib 

in njihovih habitatov, katerih ohranitev v ugodnem stanju je ključna za  njihovo preživetje. 

Na spletni strani Agencije RS za okolje smo zasledili, da poteka od 27.7.2015 do 25.8.2015 

javna razgrnitev dokumentov za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo 

hidroelektrarne (dalje v besedilu: HE) Mokrice1, za katero je bilo potrebno izvesti tudi 

presojo vplivov na okolje (dalje v besedilu: PVO). Načrtovana izgradnja hidroelektrarne 

Mokrice na Savi  bo imela bistveni oz. uničujoč vpliv na nekatere varovane in zavarovane 

vrste rib. Zaradi znanih negativnih vplivov hiroelektrarn na biodiverziteto in rečni ekosistem 

DPRS zahtevamo, da se nas vključi v postopek presoje vplivo na okolje (PVO) za izgradnjo HE 

Mokrice na Savi kot stranko v postopku.  

Dne, 24.7.2015 smo na ARSO posredovali vlogo za vključitev v postopek PVO za HE Mokrice, 

po elektronski pošti in po navadni pošti s povratnico.  

                                                           
1
 Spletna stran ARSO, Vloga v reševanju Gradnja Hidroelektrarne Mokrice. 

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vplivov%20na%20okolje/okoljevarstveno%20soglasje/Vl
oge%20v%20re%C5%A1evanju/ 
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V prilogah podajamo pripombe (priloga 1) Društva za preučevanje rib Slovenije na presojo 

vplivov na naravo in upravne postopke. DPRS imamo status delovanja v javnem interesu na 

področju ohranjanja narave (priloga 2).  

 

 

Lep pozdrav! 

Andreja Slameršek 
predsednica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- Priloga 1: Pripombe DPRS na postopek presoje vplivov na okolje za HE Mokrice 

- Priloga 2: Odločba št. 215-4/2015 z dne 7.7.2015 ministrstva za okolje in prostor, da 

se DPRS podeli status organizacije, ki deluje v javnem interesu ohranjanja narave.
        


