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Zadeva:  Zahteva za vključitev stranskega udeleženca DPRS v postopek celovita presoja 

vplivov na okolje za ANOVE. 

 
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. 
Izvedeli smo, da se za Akcijski načrt obnovljivih virov energije (ANOVE) pripravlja okoljsko 
poročilo za namene celovite presoje vplivov na okolje. Hidroenergija predstavlja resno 
grožnjo varstvu rib in njihovim habitatom. Izgradnja hidroenergetskih objektov vpliva na ribje 
združbe tudi do te mere, da nekatere vrste rib izginejo. Na območju reke Drave je bila 
izvedena raziskava (Šumer in sod., 2014)1, ki je pokazala, da je zaradi izgradnje 
hidroenergetskih objektov izginilo kar 17 vrst rib, kar kaže na resnost problematike 
umeščanja hidroenergetskih objektov v prostor. 
 
Dne, 7.7.2015 smo prejeli odločbo št. 215-4/2015 (Priloga 1) s katero nam je ministrstvo za 

okolje in prostor podelilo status nevladne organizacije na področju ohranjanja narave, ki 

deluje v javnem interesu. Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/2004 – uradno 

prečiščeno besedilo ZON-UPB-2, 8/10-SZKZ-B in 46/14; v nadaljevanju ZON) v 137. členu, 3. 

odstavek določa, da društvo, ki pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu, ima 

pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih.  V skladu 

                                                           
1
 Šumer, S., Povž, M., Štraus, M. in J. Prezelj. 2014. Ocena stanja ribjih populacij v reki Dravi na območju 

vplivnega področja HE Formin in smernice za izboljšanje stanja. 25. Mišičev vodarski dan 2014. Zbornik 
prispevkov, str. 212-218. http://mvd20.com/LETO2014/R32.pdf 
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s to določbo, zahtevamo, da se nas vključi kot stranskega udeleženca v postopek CPVO za 

ANOVE, saj želimo v tem postopku zastopati interese ohranjanja narave. 

Prosimo tudi, da nam sporočite v kateri fazi se postopek nahaja in da nam posredujete vso 

potrebno dokumentacijo. 

 
Lep pozdrav! 

Andreja Slameršek, predsednica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 1: 

 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. 

 


