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Predmet:

Zahteva za vključitev stranskega udeleženca v upravne postopke
povezane s celovito presojo vplivov na okolje za hidroelektrarne na Muri

Spoštovani!
V medijih smo zasledili številne prispevke o tem, da se pripravlja umeščanje verige
hidroelektrarn na reki Muri. Mediji poročajo, da projekt podpirata tudi minister za
gospodarstvo in minister za okolje in prostor1. V DOPPSu smo zaskrbljeni, da bi izgradnja
murskih elektrarn utegnila povzročiti obsežno uničenje habitatov ptic na tem območju.
Posredujemo vam zahtevo za vključitev našega društvo kot stranskega udeleženca v vse
upravne postopke povezane s celovito presoje vplivov na okolje za hidroelektrarne na Muri.
Podrobna opredelitev zahteve
Zahteva se nanaša na upravni postopek celovite presoje vplivov načrtovanih hidroelektrarn
na reki Muri na okolje.
Prosimo, da nas obvestite, če se je omenjeni upravnih postopek že začel ter da nas vključite
kot stranskega udeleženca v omenjeni postopek, takoj, ko se bo začel.
Utemeljitev
Poslanstvo in namen delovanja DOPPS je varstvo ptic in njihovih habitatov. Navedeno je
definirano v 3. čl. statuta društva2.
DOPPS je z odločbo ministra za okolje in prostor št. 01410-8/20063 z dne 11.9.2006 pridobil
status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave. V skladu s 3. odst.
137. čl. ZON ima društvo, ki pridobi ta status, pravico zastopati interese ohranjanja narave v
vseh upravnih in sodnih postopkih. V skladu s sodno prakso Upravnega sodišča je navedeni
1

Glej npr. članek »Na Muri sedem elektrarn?« objavljen dne 10.12.2009 v Murskem vestniku.
Statut DOPPS je dostopen na spletni strani: http://www.ptice.si/images/stories/slike_statika/statut_dopps.pdf
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Odločba o podelitvi statusa je dostopna na spletni strani:
http://www.ptice.si/images/stories/slike_novice/december_2008/mop-_odlocbastatusjavniinteresdopps.pdf
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člen treba tolmačiti v smislu, da društvu, ki pridobi ta status, pripada položaj stranskega
udeleženca v upravnem postopku. Glej npr. sodbo št. U 528/2006-154 z dne 29.6.2006.
Z odločbo ministra za okolje in prostor 01410-2/2009-85 z dne 31.8.2009 je naše društvo
pridobilo tudi status delovanja v javnem interesu varstva okolja.
Območje reke Mure in njenih obrečnih habitatov sodi med najpomembnejša območja za
ptice v državi. Za mnoge vrste ptic je Mura sploh najpomembnejše območje v Sloveniji,
naprimer za srednjega detla, črno štorkljo, vodomca, čapljico, belovratega muharja, plašico,
breguljko in druge.
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.
V zvezi z načrtovanimi hidroelektrarnami na Muri smo na DOPPSu sprejeli stališče, ki je
dostopno na svetovnem spletu6.
S svojim sodelovanjem v upravnih postopkih želimo prispevati h karseda kakovostnemu
odločanju.

Lepo pozdravljeni!

Rudolf Tekavčič
predsednik DOPPS

Obveščanje javnosti:
Zaradi velikega pomena »Primera HE Mura« bomo primer spremljali na spletišču »Pravo za naravo«7, kjer bomo
sproti objavljali tudi vse dokumente povezane s primerom. Od danes je na spletišču dostopna tudi ta vloga8.
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Sodba št. U 528/2006-15 je dostopna na spletni strani:
http://www.volovjareber.si/gradivo/kronologija/20060629_UPRAVNOSODISCESODBADOPPSSTRANKAVPOST
OPKUVEnaVR.pdf
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Dostopno na spletu na: http://www.pravo-za-naravo.si/datoteke/2009/12/mop_odlocba-o-podelitvi-statusa-pozvo.pdf
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Stališče je dostopno na: http://www.pravo-za-naravo.si/2009/01/14/stalisce-dopps-hidroelektrarne-na-muri/
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http://www.pravo-za-naravo.si/
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http://www.pravo-za-naravo.si/2009/12/28/cpvo-he-mura/

