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Zadeva: Zahteva za vključitev stranskega udeleženca v postopek celovita presoja vplivov 
na okolje za hidroelektrarno Hrastje - Mota na Muri.  
 

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.  

Povodje reke Mure je po raznovrstnosti ribje favne najbogatejše in najbolj ohranjeno 

povodje v Sloveniji in verjetno v Evropi sploh (Povž, 2002)1. To je edino porečje v Sloveniji, ki 

s pregradami in jezovi ni razdeljeno na posamezne kose, in edino porečje, kamor lahko 

neposredno iz Donave ribe neovirano priplavajo vse do jezu v Ceršaku na meji z Avstrijo 

(Povž, 2014)2. Prehodnost je iz vidika selitvenih vrst rib življenjskega pomena. Reka Mura je 

zaradi svojih naravnih danosti v Sloveniji biotsko najbogatejša velika nižinska reka, tako po 

vrstni sestavi rib, velikosti ribjih populacij in raznolikosti njihovih habitatov. Načrtovana 

izgradnja hidroelektrarne Hrastje – Mota na Muri bi utegnila imeti resen negativen vpliv na 

ribjo favno. Zaradi splošno znanih negativnih vplivov hiroelektrarn na ribe in njihove 

habitate, zahtevamo DPRS, da se nas vključi v postopek celovite presoje vplivov na okolje 

(CPVO) za izgradnjo HE Hrastje – Mota na Muri kot stranskega udeleženca.  

Dne, 7.7.2015 smo prejeli odločbo št. 215-4/2015 (Priloga) 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. 

                                                           
1
 Povž, M. (2002). Ribe reke Mure. Narava Slovenije, Mura in Prekmurje, uredil Bedjanič, Matjaž. Prirodoslovni 

muzej Slovenije. Ljubljana. 
2 Povž, M. (2014). Evropsko pomembne vrste rib in piškurjev v porečju Mure. Ribič, št. 7-8, str. 206-207. 
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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 s 

to določbo, zahtevamo, da se nas vključi v postopek CPVO, saj želimo v tem postopku 

zastopati interese ohranjanja narave.  

 

Lep pozdrav! 

Andreja Slameršek 
predsednica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

 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. 


