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1. V DOPPSu pozdravljamo prizadevanja za reševanje problemov segrevanja ozračja. 

Verjamemo, da so obnovljivi viri energije (OVE) nujni za trajnostni razvoj človeštva in da 
lahko pomembno prispevajo k reševanju podnebnih problemov. 

2. Pri tem opozarjamo, da je treba objekte za proizvodnjo OVE v prostor umeščati s 
strateškim premislekom in skrbnim načrtovanjem. Ob nepremišljenem umeščanju 
namreč lahko naredimo veliko škode na nacionalno in mednarodno pomembnih 
območjih ohranjene narave 

3. V DOPPSu spremljamo pobude in razmišljanja o gradnji verige hidroelektrarn na Muri, 
kar se večkrat omenja hkrati z ekološko sanacijo vodnega telesa reke Mure, ki naj bi bila 
potrebna. 

4. Mura je največja slovenska reka brez velikih energetskih in drugih za naravo najbolj 
uničujočih objektov, in ena zadnjih ohranjenih velikih nižinskih rek sploh. To je območje 
z visoko biodiverziteto in vrhunsko območje ohranjene narave. 

5. Reka Mura s svojimi obrečnimi habitati je eno najpomembnejših območij za ptice v 
Sloveniji. Območje je uvrščeno v omrežje Natura 2000 za ptice in je najpomembnejše 
območje za številne vrste ptic v državi, npr. za srednjega detla, črno štorkljo, vodomca, 
čapljico, belovratega muharja, plašico, breguljko in druge. 

6. V DOPPSu smo zaskrbljeni zaradi načrtov o izgradnji hidroelektrarn na Muri. Bojimo se, 
da bi to pomenilo obsežno razvrednotenje enkratnega rečnega ekosistema z aktivno 
rečno strugo, razvejanimi rečnimi rokavi, mrtvicami in poplavnimi gozdovi. Bojimo se 
tudi, da bi poseg pomenil veliko grožnjo mednarodno pomembnim populacijam ptic na 
območju. 

7. Zato pozivamo odgovorne: 

a. da se skrbno pretehta, če je hidroelektrarne sploh mogoče zgraditi brez 
prekomerne škode za naravo 

b. da nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom narave, vključijo v 
najzgodnejše faze načrtovanja projekta in presojanje njegovih vplivov na naravo 

c. vse postopke vodijo transparentno in družbeno odgovorno. 

 
 


