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Zadeva: Pripombe DPRS na postopek presoje vplivov na okolje za HE Mokrice 

Spoštovani! 

Na spletni strani Agencije RS za okolje smo dne 29.6.2015 zasledili, da je v reševanju vloga za 

pridobitev okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo hidroelektrarne (dalje v besedilu: HE) 

Mokrice, za katero je bilo potrebno izvesti tudi presojo vplivov na okolje (dalje v besedilu: 

PVO). Objavljeno dokumentacijo smo pregledali in podajamo pripombe na Dopolnitev 

presoje sprejemljivosti na varovana območja za HE Mokrice, dodatek k poročilu o vplivih na 

okolje (narava), ki ga je izdelal Eranthis, Presoja vplivov na okolje, Maja Divjak Malavašič s.p. 

(Krško, januar 2015, dopolnjeno junij 2015). Opozarjamo tudi na kršenje nacionalne in 

evropske zakonodaje, v okviru postopka celovite presoja vplivov na okolje za državno 

prostorski načrt (dalje v besedilu: DPN) za HE Mokrice. 

1. Nepravilna ocena vpliva posega na naravo v postopku PVO – kršitev 101e. in 101f.  člena 

ZON in 25. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti  

Prostorski plan ima lahko vpliv na stanje vrste oziroma na habitatni tip, zaradi česar je 

potrebno oceniti njegove učinke na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo 

celovitost ter povezanost. Tako določa 1. odstavek 101e. člena Zakona o ohranjanju narave - 

ZON (Ur. list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 

46/14) in 22. člen Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 

naravo in na varovana območja – v nadaljevanju Pravilnik (Ur. list RS, št. 130/04, 53/06, 
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38/10 in 3/11). Presoja sprejemljivosti posegov v naravo se izvede v postopku PVO v skladu z 

Zakonom o varstvu okolja - ZVO-1. 

Ocena sprejemljivosti posega v naravo je ugodna, če se ugotovi, da poseg v naravo ne bo 

škodljivo vplival na varstvene cilje območij, njihovo celovitost in povezanost. V poročilu o 

vplivih na okolje v Zvezku 5 je navedenih kar 19 strani bistvenih oz. uničujočih vplivov 

posega na naravo (str. 114 - 133), zaradi česar so predvideni tudi nadomestni habitati. Gre 

za obsežne izgube območja habitatov, na str. 112 poročilo navaja: »Ocenjujemo torej, da bo 

ob izgradnji HE Mokrice zagotovo uničenih več kot 200 ha narav. pomembnih HT, dodatnih cca 100 

ha je izpostavljeno tveganju, da se bo v času gradnje poslabšano stanje ohranjenosti.« Na str. 124 

navaja: »S spremembo vodnega toka bo izgubljen habitat vrst, hitro tekočih voda, in sicer 

predvidoma v površini cca 90 ha.«  Izgubljene bodo tudi habitatne strukture: uničena bodo 

pomembna drstišča rib našteta na str. 125, ohrani se le 20 % naravnih brežin na območju 

posega, uničena bodo gnezdišča za ptice (vodomec, mali deževnik, mali martinec, črni 

škarnik z edinim gnezdom ob Savi ...), uničeni bodo vodni habitati za rake, mehkužce in 

kačje pastirje, ter obvodni habitati za hrošče in netopirje, trajno se bo spremenila sestava 

ribjih vrst, prišlo bo do trajnih sprememb in motenj naravnih procesov, fragmentacije, 

onesnaževanja, itd. Na str. 100 je navedeno, da lahko pride zaradi jezov in prekinitve 

migratornih poti celo do  (lokalnega izumrtja) posameznih vrst. Na str. 101 je navedeno, da 

so poznana izumrtja mehkužcev zaradi sprememb v sedimentaciji, itd. 

Tudi Okoljsko poročilo izdelovalca Geateh d.o.o. iz 2013, Poročilo CFFK o pregledu živalskih in 

rastlinskih vrst za HE Brežice in HE Mokrice iz 20081 navajajo, da je učinek vpliva na 

določene vrste oz. habitatne tipe bistven ali uničujoč, kar pomeni ocenjen z ocenami D in E 

(oziroma 3 in 4). Skupen vpliv je ocenjen z oceno C – nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi 

omilitvenih ukrepov). Objekt, ki škodi celovitosti zadevnega območja, po ustaljeni sodni 

praksi Sodišča EU ne more biti izveden brez izravnalnih ukrepov in posebnega postopka 

prevlade javne koristi v skladu s členom 6(4) Direktive o habitatih (Direktiva Sveta 

92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih 

in rastlinskih vrst, zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 

2006). 

V danem primeru je prišlo do kršitve nacionalnih in evropskih predpisov o ocenjevanju 

vplivov posegov v naravo. 4. odstavek 25. člena omenjenega Pravilnika namreč določa, da če 

se posamezne podocene za katerokoli posledico učinka iz 22. in 23. člena Pravilnika uvrstijo v 

velikostni razred D ali E, so vplivi plana na varstvene cilje posameznih varovanih območij in 

                                                           
1
 Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ured.), 2008. Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter 

kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, 
posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE 
Brežice in HE Mokrice [končno poročilo]. Naročnik: Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Brežice. Center za 
kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, 
Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 
Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 
Ljubljana. 817 str., digitalne priloge. (dalje v besedilu: Poročilo CKFF) 
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njihovo celovitost ter povezanost pomembni in škodljivi. Skupna ocena je namreč sestavljena 

iz posameznih podocen, ki se nanašajo npr. na bistveno zmanjšanje območja habitatnih tipov 

ali vrst, bistveno zmanjšanje populacije, bistveno spremembo ravnovesja med vrstami, 

bistveno zmanjšanje pestrosti, itd. zaradi tega je tudi zahteva po izravnalnem ukrepu izvedba 

nadomestnih habitatov (Idejne tehnične rešitve za nadomestne habitate2). Za posamezne 

vrste in habitatne tipe je bilo namreč v tem primeru v PVO določeno, da bo imela gradnja HE 

Mokrice bistveni ali uničujoč vpliv,  pri čemer je na tej podlagi zaključeno, da znaša skupna 

ocena vplivov posega – C (nebistven vpliv, za katerega so potrebni omilitveni ukrepi). Takšna 

ocena je nepravilna, navedena pa je že v okoljskem poročilu. Ocena namreč ne upošteva 

posameznih višjih podocen, ki se napravijo glede na največje možne posledice učinkov. Če 

so posamezne podocene D ali E, skupna ocena tako ne more biti C – ampak D ali E. To 

pomeni, da so v skladu s 4. odstavkom 25. člena omenjenega Pravilnika vplivi plana 

pomembni in škodljivi. Če se podocene ne uvrstijo v velikostni razred D ali E, potem vplivi 

plana na varstvene cilje, njihovo celovitost in povezanost niso škodljivi (3. odstavek 25. člena 

Pravilnika). 

Ocena sprejemljivosti posega v naravo se izvede v okviru izdaje okoljevarstvenega soglasja in 

je po vsebini vključena v okoljevarstveno soglasje. Osnutek okoljevarstvenega soglasja za HE 

Mokrice predvideva ugodno oceno sprejemljivosti posega v naravo in izvedbo določenih 

omilitvenih ukrepov. Takšna odločitev bi bila napačna in bi pomenila kršitev 101e. člena ZON, 

ki v 7. odstavku določa, da mora ministrstvo zavrniti izdajo okoljevarstvenega soglasja, če je 

poseg v naravo neugodno ocenjen. Mnenje o sprejemljivosti posega v tem primeru poda 

organizacija, pristojna za ohranjanje narave (torej Zavod RS za varstvo narave). Omenjeni 

organ je že v okviru prejšnjih faz postopka podal strokovne smernice ZRSVN, ki navajajo 

bistven ali uničujoč vpliv na posamezne vrste in habitatne tipe, ter da glede na predvidene 

negativne vplive posega ne morejo predpisati takšnih usmeritev, ki bi zagotovile ohranitev 

ugodnega stanja  kvalifikacijskih vrst. 

Takšen je tudi namen Direktive o habitatih, ki v členu 6(3) določa, da glede na ugotovitve 

presoje posledic za območje pristojni nacionalni organ soglaša z načrtom ali projektom šele 

potem, ko se prepriča, da ne bo škodoval celovitosti zadevnega območja. Kljub temu, da so 

učinki ocenjeni kot pomembni ali škodljivi, pa se plan vseeno lahko izvede, vendar po 

posebnem postopku prevlade javnega interesa, ob sprejetju izravnalnih ukrepov, po 

predhodni obvestitvi organov EU. Gre za postopek, opredeljen v 101.c členu ZON (v fazi 

postopka CPVO) in v 101f. členu ZON (v fazi postopka PVO). Če prevlada druga javna korist 

nad javno koristjo ohranjanja narave, se tako hkrati odloči tudi o nujnih izravnalnih ukrepih 

(7. odstavek 101c. člena ZON). Če je na območju prednostni habitatni tip ali habitat 

prednostne rastlinske ali živalske vrste, se lahko javna korist, ki prevlada nad javno koristjo 

                                                           
2
 Idejne tehnične zasnove in določitev omilitvenih ukrepov za vzpostavitev nadomestnih habitatov in mirnih 

območij za HE Mokrice (januar 2015). Izdelovalec HSE INVEST d.o.o., Obrežna ulica 170a, Maribor in Boson, 
trajnostno načrtovanje d.o.o. Dunajska cesta 106, Ljubljana. http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/034094-
Idejtne%20tehnicne%20zasnove%20NH%20in%20MO.pdf 
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ohranjanja narave, nanaša samo na varstvo zdravja ali življenja človeka ali javno varnost 

ali ima koristne posledice bistvenega pomena za okolje ali na druge nujne razloge 

prevladovanja javne koristi, po predhodnem posvetovanju s pristojnimi organi EU (9. 

odstavek 101c. člena ZON in člen 6(4) Direktive o habitatih). Ker ta postopek ni bil izveden 

niti v fazi CPVO za DPN HE Mokrice niti ni predviden sedaj v fazi PVO, gre za kršitev 

omenjenih predpisov. 

Posebej je razvita sodna praksa Sodišča EU glede zaščite prednostnih naravnih habitatnih 

tipov. Sodišče EU namreč stoji na stališču, da v kolikor se ugotovi, da bo plan ali projekt 

povzročil trajno ali nepopravljivo izgubo vsega ali dela prednostnega naravnega habitatnega 

tipa, cilj ohranitve tega tipa pa je upravičil opredelitev zadevnega območja, gre šteti, da bo 

tak načrt ali projekt škodoval celovitosti tega območja (Sodišče EU, C-258/11, točka 46). 

Povsem podoben primer gre pri HE Mokrice, saj je predvideno uničenje dveh prednostnih 

naravnih habitatnih tipov (91E0 in 6210). Okoljsko poročilo namreč navaja, da bi bili vplivi na 

ta dva habitata bistveni in trajni in da vplivov takšnega posega v tako velikem obsegu ni 

mogoče omiliti. Podobno tudi Sodišče EU v primeru C-404/09 pravi, da države članice ne 

smejo dovoliti posegov, ki bi lahko resno ogrozili ekološke značilnosti naravnih habitatov 

in/ali prednostnih vrst. 

Prav tako je Sodišče EU že odločalo tudi v primerih, ko bi prišlo do uničenja neprednostnih 

habitatnih tipov. V Sodbi C-521/123 je zapisano (točka 39), da je treba člen 6(3) Direktive o 

habitatih razlagati tako, da načrt ali projekt, ki ni neposredno povezan z upravljanjem 

območja ali zanj ni potreben, ki ima negativne posledice na naravni habitatni tip na tem 

območju in ki določa ukrepe za ustvaritev enako velike ali večje površine tega habitatnega 

tipa na tem območju, škodi celovitosti navedenega območja. Na območju HE Mokrice je 

predviden faktor nadomeščanja 1,5. Takšni škodljivi vplivi plana ali projekta bi torej lahko 

bili premoščeni le ob upoštevanju izjeme – postopka prevlade javne koristi ob izvedbi 

izravnalnih ukrepov. 

Poleg tega se je pri uporabi izravnalnih ukrepov potrebno opreti na največjo predstavljivo 

škodo, ki bi jo povzročil poseg in pretehtati, ali nujni razlogi prevladujočega javnega interesa 

zahtevajo prav te zaščitne ukrepe ali pa jim je mogoče zadostiti tudi z drugimi alternativnimi 

ukrepi, ki so manj škodljivi za varovana območja (Sodišče EU, C-304/05, točka 57). 

V zadevnem primeru HE Mokrice ni bila izdelana pravilna ocena vplivov projekta na naravo, 

saj ni bila upoštevana največja predstavljiva škoda, poleg tega skupna ocena ni ustrezno 

zajela ocen D in E (bistven ali uničujoč vpliv). Ker bi moralo biti na podlagi ugotovljenih 

dejstev na podlagi veljavnih predpisov ugotovljeno, da bo projekt pustil škodljive učinke na 

celovitost, povezanost in varstvene cilje zadevnega območja (4. odstavek 25. člena 

omenjenega Pravilnika), bi moral biti izveden postopek prevlade javnega interesa skupaj z 

ustreznimi izravnalnimi ukrepi in ob soglasju organov EU – do česar pa ni prišlo. Država 

                                                           
3
 http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0521&lang1=en&type=TXT&ancre= 

 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0521&lang1=en&type=TXT&ancre


5 
 

Slovenija tako trenutno nima pravne podlage za izdajo okoljevarstvenega soglasja in 

potrditev projekta HE Mokrice z vidika sprejemljivosti za naravo. 

 

2. Nepravilna ocena plana v fazi CPVO - kršitev 101b. člena ZON 

Iz Okoljskega poročila za DPN HE Mokrice izhaja, da je vpliv plana bistven ali uničujoč za 

določene vrste ali habitatne tipe (oceni D ali E). Kljub temu je skupna ocena plana ocenjena z 

oceno C – nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov). 

Takšna ocena je nepravilna, materialno in formalno napačna pa je tudi potrditev pristojnega 

ministrstva, ki je okoljsko poročilo potrdilo kot ustrezno. V kolikor okoljsko poročilo 

predvideva posamezne podocene D ali E, vplivi izvedbe plana za uresničevanje okoljskih 

ciljev niso sprejemljivi in bi lahko plan bil potrjen le ob izvedenem postopku prevlade 

javnega interesa in izravnalnih ukrepih (101a. in 101c. člen ZON). 

Presoja sprejemljivosti plana za naravo se namreč izvaja v postopku CPVO v skladu z ZVO-1 in 

je podrobneje opredeljena v Pravilniku. Že sam ZON pa v 102. členu opredeljuje izravnalne in 

omilitvene ukrepe. Izravnalni ukrepi so tako tisti, s katerimi se nadomesti predvidena ali 

povzročena okrnitev narave, omilitveni pa tisti, s katerimi se omili izvajanje posega v naravo 

ali njegove posledice. Omilitveni ukrepi tako omilijo samo nebistvene vplive, izravnalni 

ukrepi pa izravnajo posledice škode zaradi izvedbe posega, katerega vplivi so bili bistveni ali 

uničujoči, ko druge alternativne možnosti ne pridejo v poštev. Kot že rečeno v prejšnjem 

poglavju, Pravilnik v 25. členu predvideva, da v kolikor je posamezna podocena D ali E, se 

posledice plana na varstvene cilje, njihovo celovitost in povezanost ocenijo kot pomembne in 

škodljive in je plan lahko sprejet samo po postopku prevlade javnega interesa. 

Pri tem velja omeniti, da je zadevna materija ocenjevanja vplivov  ter omilitvenih in 

izravnalnih ukrepov zelo pomešana med različne člene ZON in podzakonske akte  - predvsem 

Pravilnik o presoji sprejemljivosti in Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 

celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. list RS, št. 73/05), ki niso medsebojno 

usklajeni, prav tako pa vsaj Uredba ni skladna z nadrejenimi nacionalnimi pravnimi akti in 

Direktivo o habitatih. Uredba namreč v 12. členu dovoljuje uporabo omilitvenih ukrepov tudi 

v primeru, če so ugotovljeni bistveni ali uničujoči vplivi plana na okolje. Takšna ureditev je 

povsem neskladna z nadrejenim splošnim pravnim aktom – ZON in Direktivo o habitatih. 

ZON v 101b. in 101c. členu predvideva potrditev plana z možnostjo izvedbe omilitvenih 

ukrepov, če plan ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje, njihovo celovitost in povezanost – 

v primeru škodljivega vpliva pa je potrebno izvesti postopek prevlade javnega interesa in 

nujne izravnalne ukrepe. ZON je v tej smeri skladen z Direktivo o habitatih, ki zadevo ureja v 

členu 6. Nezakonit pa je 12. člen Uredbe, ki namesto ločitve na omilitvene in izravnalne 

ukrepe govori samo o omilitvenih ukrepih. Uredba je bila sprejeta leta 2005 in še ni bila 

revidirana, je pa očitno neskladna z nadrejenimi nacionalnimi predpisi, ki se tako morajo 

uporabiti namesto neustrezne podzakonske ureditve po teoriji hiearhije pravnih aktov. Že 
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sam ZON daje namreč ustrezno pravno podlago, ki je glede presoje sprejemljivosti plana ali 

posega za naravo bolj specialno in ustrezno urejena v Pravilniku. 

V zadevnem primeru HE Mokrice je prišlo do nepravilno pripravljenega okoljskega poročila, 

saj niso bili upoštevani predpisi, ki se nanašajo na presojo sprejemljivosti plana ali posega v 

naravo (ZON in Pravilnika). Kot že rečeno, Uredba v 12. členu nezakonito in neustrezno 

obravnava omilitvene ukrepe, pri čemer bi moralo pristojno ministrstvo ustrezno vsebinsko 

upoštevati hiearhično nadrejene pravne akte (torej ZON, ki se tolmači v smislu Direktive o 

habitatih) in Pravilnika, ki je specialnejši predpis, poleg tega pa tudi sprožiti ustrezne 

postopke za odpravo nezakonitosti omenjene Uredbe. Tudi brez formalne ugotovitve 

nezakonitosti Uredbe bi organ moral upoštevati nadrejen predpis in specialnejši predpis, ki 

dajeta zadostno pravno podlago za vsebinsko odločitev, saj ima vsebina nadrejenega 

pravnega akta prednost pred istovrstno vsebino podzakonskega akta. Torej bi ministrstvo v 

skladu z ZON moralo zavrniti soglasje k CPVO za HE Mokrice zaradi ugotovljenih bistvenih in 

škodljivih vplivov na posamezne vrste in habitatne tipe. 

 

3. Potrditev plana ali projekta z vidika sprejemljivosti za naravo brez potrebnega standarda 

gotovosti o nepovzročanju škode 

V postopku sta bili izvedeni dve presoji vplivov na okolje za del narava. Prvo poročilo oz. 

dodatek k poročilu za področje narava je bilo pripravljeno s strani Zavoda Lutra, inštitut za 

ohranjanje naravne dediščine in je vpliv posegov ocenilo z oceno D – bistven vpliv4. Verjetno 

zaradi neugodne ocene za investitorja je bil za delo pooblaščen nov izvajalec Eranthis, 

presoja vplivov na okolje, Maja Divjak Malavašič s.p., ki je vpliv ocenil z oceno C – nebistven 

vpliv, izvedljiv pod pogoji, kar je sedaj tudi priloženo v postopek PVO. Čeprav prvo poročilo 

Zavoda Lutre Inštitut za ohranjanje naravne dediščine ni javno dostopno, je bilo javno 

predstavljeno na nacionalnem televizijskem programu in mora zbujati resen dvom v 

primernost ocene, ki je podana v drugem poročilu, priloženem v uradni postopek. Organ, ki o 

tem odloča, se mora namreč z gotovostjo prepričati o navedbah in primernosti ocen iz PVO 

in presoje sprejemljivosti. 

Direktiva o habitatih v členu 6(3) določa, da nacionalni organi soglašajo s planom ali 

projektom šele potem, ko se prepričajo, da ne bo škodoval celovitosti zadevnega območja in 

če je primerno, ko pridobijo mnenje javnosti. Okoljsko poročilo iz leta 2013 ocenjuje za 

številne vrste in habitatne tipe oceno vpliva D ali E, tudi za tiste, ki se jih varuje prednostno. 

Poleg tega so takšne ocene vsebovane v strokovnem dokumentu, ki je služil kot podlaga za 

pripravo okoljskega poročila – gre za Poročilo CKFF o pregledu živalskih in rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov. Strokovna dokumenta, ki sta tudi služila pripravi okoljskega poročila in nista 

javno dostopna, smo pa DPRS podali zahtevo dne 8.7.2015 za dostop do informacij javnega 

                                                           
4
 Objava v Dnevniku, RTVSLO1 dne 18.5.2015, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174336501 (Glej od 22:17 min 

naprej). Poročilo ni javno dostopno. 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174336501
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značaja ZZRS v zvezi s tema dokumentoma, vendar še ni prišlo do odgovora s strani pristojne 

inštitucije, sta: Ihtiološke raziskave Save in pritokov od Krškega do meje; HE Brežice - 

izgradnja HE na spodnji Savi (ZZRS, 2009) in Ihtiološke raziskave izbranih vodotokov za 

dopolnitev omrežja Natura 2000 izbranih kvalifikacijskih vrst za območja predvidene 

izgradnje akumulacije HE Mokrice. Končno poročilo (ZZRS, 2011). Poleg tega velja omeniti, da 

niso bile izvedene nobene raziskave o tem, kakšne so sploh velikosti populacije rib v 

zadevnem vplivnem območju. 

Ustaljena praksa Sodišča EU je glede ugotovitve morebitnih škodljivih vplivov postavila 

standard gotovosti, ki se nanaša na člen 6(3) Direktive o habitatih. Soglasje za plan ali 

projekt lahko država torej izda samo, če se z gotovostjo prepriča o tem, da plan ali projekt 

ne bo imel negativnih posledic na zadevno območje. Torej z znanstvenega vidika ne sme 

obstajati nikakršen razumen dvom glede neobstoja takšnih učinkov - o tem primeri: Komisija 

proti Italiji C-304/055 (npr. točka 58 in 59),  C-127/026, C-239/047, C-239/048. 

Prav tako je potrebno presojo sprejemljivosti opraviti za načrt ali projekt, ki ni neposredno 

povezan z upravljanjem zadevnega območja, če lahko škoduje ciljem ohranjanja tega 

območja in ga je zato potrebno šteti za takšnega, ki lahko pomembno vpliva na to območje 

(Sodba Sodišča EU C-258/11, točka 499). 

Uporaba previdnostnega načela predvideva, da pristojni organ zavrne izdajo soglasja k 

obravnavanemu načrtu ali projektu, kadar ni gotovo, da ni škodljivih učinkov za celovitost 

zadevnega območja. Manj strogo merilo namreč po mnenju Sodišča EU ne bi moglo 

učinkovito zagotoviti uresničitev cilja varstva varovanih območij. Presoja sprejemljivosti zato 

ne sme biti pomanjkljiva in mora obsegati celovite, natančne in dokončne ugotovitve in 

sklepe, ki lahko odstranijo vsak razumen znanstveni dvom o učinkih del, ki so predvidena na 

varovanem območju (Sodišče EU, C-127/02). 

 

  

                                                           
5
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=no

ne%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctr
ue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
304%252F05&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=10786 
6
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49452&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ

=first&part=1&cid=22533 
7
 http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62004CJ0239&lang1=en&lang2=SL&type=TXT&ancre= 

8
 http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62004CJ0239&lang1=en&lang2=SL&type=TXT&ancre= 

9
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49452&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ

=first&part=1&cid=22533 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-304%252F05&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=10786
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-304%252F05&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=10786
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-304%252F05&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=10786
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-304%252F05&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=10786
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49452&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22533
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49452&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22533
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62004CJ0239&lang1=en&lang2=SL&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62004CJ0239&lang1=en&lang2=SL&type=TXT&ancre
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49452&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22533
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49452&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22533
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4. Neupoštevanje bodočih Natura 2000 območij pri presoji sprejemljivosti za naravo 

Tri območja Natura 2000 v postopku CPVO in PVO niso bila ustrezno upoštevana oz. ni bila 

izvedena presoja sprejemljivosti – gre za pSCI Spodnja Sava, pSCI Sotla s pritoki in pSCI Sava 

iznad Zagreba. 

Iz kartografskih kart je razvidno, da je znotraj območja DPN za HE Mokrice celotno območje 

pSCI Spodnja Sava, ki ni bilo presojano v okviru CPVO ali PVO. Načrtovani poseg pa bo v 

celoti uničil območje Natura Spodnja Sava ireverzibilno, kar je tudi večkrat navedeno že v 

zgoraj omenjenih dokumentih. Poleg tega je kvalifikacijska vrsta platnica (Rutilus pigus 

virgo), ki je izrazito reofilna vrsta. Platnica v novo nastalih pogojih ne more preživeti oziroma 

prečkati novo nastalo akumulacijo iz Krke v Sotlo. Ta riba bo izginila. Prav tako upiravec 

(Zingel streber) in zvezdogled (Gobio uranoscopus).  

Območje je bilo predlagano na novo po poteku medsebojnih pogajanj z Evropsko komisijo, 

vendar ni ustrezno vključeno v dokument »Dopolnitev presoje sprejemljivosti na varovana 

območja za HE Mokrice«, dodatek k poročilu o vplivih na okolje (narava, ki ga je izdelal 

Eranthis januarja in dopolnil junija 2015). 

Junija 2014 je namreč v Ljubljani potekal biogeografski seminar, kjer je Evropska komisija 

preverjala zadostnost vključenosti vrst in habitatnih tipov v omrežje Natura 2000 (po 

spremembi leta 2013). Gre za način pogajanj med državo članico in Evropsko komisijo, kjer 

se preverja ustreznost ekološkega omrežja. Sklepi, ki so sprejeti na biogreografskem 

seminarju, so za državo članico zavezujoči, izvršijo pa se z ustrezno umestitvijo v predpis 

(Uredbo o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000). Zaključek seminarja je 

med drugim bil tudi, da se v Naturo 2000 vključi območje Spodnja Sava (SI3000304) in da se 

doda vrsto platnica (Rutilus pigus virgo). Omenjeno je navedeno v dokumentu »Obrazložitev 

predloga sprememb prilog uredbe o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 

2000«, ki ga je izdelal ZRSVN junija 201510. Območje pSCI Spodnja Sava ima tako določeno 

kvalifikacijsko vrsto ribo platnico, čeprav po oceni strokovnjakov tudi druge vrste popolnoma 

ustrezajo kriterijem za razglasitev območja Natura 2000 (npr. hrošč puščavnik – navedbe 

Okoljskega poročila in Poročila CKFF, glede na katere lahko že izločitev na videz najmanjše 

krpe drastično prizadane lokalno subpopulacijo puščavnika ter s tem resno ogrozi njen 

obstoj. Podobno navaja Poročilo CKFF za vidro in močvirsko sklednico).  

Strokovni predlog vključitve obmocja Sp. Sava v omrežje Natura 2000 (Zavod RS za varstvo 

narave in Zavod za ribištvo Slovenije, 19.11.2009) navaja na str. 3, da je predlog ZRSVN in 

ZZRS pripravljen na podlagi zaključkov biogeografskih seminarjev za Sp. Savo in novih 

podatkov iz ihtiološke raziskave, ki vključuje 11 vrst rib: Gobio uranoscopus (splošna ocena 

območja A), Zingel streber (splošna ocena območja A), Cobitis elongata (splošna ocena 

območja A), Gobio kessleri (splošna ocena območja A), Sabanejewia aurata (splošna ocena 

območja A), Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio albipinnatus, Rutilus pigus, Barbus 

                                                           
10

 http://www.zrsvn.si/dokumenti/54/2/2015/Obrazlozitev_predloga_sprememb_N2K_2015_3842.pdf 

http://www.zrsvn.si/dokumenti/54/2/2015/Obrazlozitev_predloga_sprememb_N2K_2015_3842.pdf
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meridionalis, Rhodeus sericeus amarus. Območje pa je pomembno tudi za dve vrsti hroščev: 

Osmoderma eremita in Cucujus cinnaberinus. Poleg tega je bila leta 2011 izvedena revizija 

mednarodno pomembnih območij za ptice (Important Bird Areas - IBA), v okviru katere je 

bilo območje Spodnja Sava dodano kot območje IBA11.  Območje IBA Spodnja Sava je bila 

tudi potrjena s strani BirdLife International12. 

Potrebno je poudariti, da takoj, ko je območje uvrščeno na seznam območij, ki so 

pomembna za Skupnost, velja za tam navedena območja varstveni režim Direktive o 

habitatih. Člen 4 (5) Direktive o habitatih namreč določa, da takoj, ko je območje uvrščeno 

na seznam iz tretjega pododstavka odstavka 2, zanj veljajo členi 6(2), 6 (3) in 6(4) – gre za 

trenutek, ko je seznam sprejela tudi Komisija. Vendar pa je potrebno upoštevati tudi namen 

omenjene direktive za celotno Skupnost, zaradi česar je Sodišče EU s svojo sodno prakso in 

tolmačenjem razširilo nivo zaščite na trenutek, ko se območje uvrsti na nacionalni seznam, 

ki je predložen Komisiji. Takšen nacionalni seznam je za RS bil oblikovan z zaključki pogajanj 

oz. biogeografskega seminarja v letu 2014. 

Kot je pojasnilo Sodišče EU v primeru C-244/0513 so države članice na podlagi Direktive o 

habitatih pri območjih, ki se upravičeno lahko opredelijo za območja, pomembna za 

Skupnost, navedenih na nacionalnih seznamih, ki so bili posredovani Komisiji, med katerimi 

so lahko med drugim območja s prednostnimi naravnimi habitatnimi tipi ali prednostnimi 

vrstami, dolžne sprejeti zaščitne ukrepe, ki so „primerni“ za ohranitev želenega ekološkega 

interesa. Države članice so v zvezi z območji, ki so jih opredelile za uvrstitev na seznam 

Skupnosti, dolžne sprejeti primerne zaščitne ukrepe za ohranitev ekoloških značilnosti teh 

območij. Države članice zato ne smejo dovoliti posegov, ki bi lahko resno ogrozili ekološke 

značilnosti nekega območja, ki jih opredeljujejo navedena merila. Za tak primer gre zlasti, ko 

lahko poseg bodisi občutno zmanjša površino območja, bodisi privede do izginotja 

prednostnih vrst, ki se nahajajo na območju, bodisi na koncu privede do uničenja območja ali 

njegovih reprezentativnih značilnosti. Podobno primera Sodišča EU C-258/11 in C-117/03. 

Država Slovenija bi torej glede na zaključke biogeografskega seminarja junija 2014 tako 

morala sprejeti primerne ukrepe za varstvo ekološkega interesa teh območij in jih primerno 

zaščititi. To pomeni, da bi obvezno morala izvesti presojo sprejemljivosti za naravo za projekt 

HE Mokrice tudi iz vidika posledic na nove predvidene habitatne tipe in vrste, ki se bodo 

vključili v sistem Natura 2000 in so relevantne za vplivno območje HE Mokrice. PVO in njen 

dodatek o presoji sprejemljivosti za naravo je torej iz tega vidika pomanjkljiv in nepravilen in 

                                                           
11

 Denac, K., Mihelič, T., Božič, L., Kmecl, P., Jančar, T., Figelj, J. & Rubinić, B. (2011): 
Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev 
mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo (dopolnjena verzija). 
Errata. DOPPS, Ljubljana 
12

 http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=29926 
13

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d57792f0d777664d639393d63aa
680729d.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObN8Ne0?text=&docid=64057&pageIndex=0&doclang=sl&mode=lst&dir
=&occ=first&part=1&cid=857205 

http://ptice.si/2014/wp-content/uploads/2014/03/201110_denac_revizija_iba_porocilo_28102011_dopolnjena_verzija.pdf
http://ptice.si/2014/wp-content/uploads/2014/03/201110_denac_revizija_iba_porocilo_28102011_dopolnjena_verzija.pdf
http://ptice.si/2014/wp-content/uploads/2014/03/201110_denac_revizija_iba_errata.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d57792f0d777664d639393d63aa680729d.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObN8Ne0?text=&docid=64057&pageIndex=0&doclang=sl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=857205
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d57792f0d777664d639393d63aa680729d.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObN8Ne0?text=&docid=64057&pageIndex=0&doclang=sl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=857205
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d57792f0d777664d639393d63aa680729d.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObN8Ne0?text=&docid=64057&pageIndex=0&doclang=sl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=857205
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ga je potrebno dopolniti ter dopolnitev upoštevati pri odločitvi organov o škodljivih vplivih 

projekta. 

pSCI Sava iznad Zagreba – je vsebovana v dodatku PVO, vendar presoja ni izvedena v celoti. 

Ni izvedena presoja na vse kvalifikacijske vrste rib, ki jih je Hrvaška morala sprejeti na podlagi 

biogeografskega seminarja za to območje Natura 2000. Elaborat za presojo vplivov 

Državnega prostorskega načrta za HE Mokrice na predlagana območja Natura 2000 na 

območju Republike Hrvaške: »pSCI Sutla« in »pSCI Sava iznad Zagreba« (Aquarius d.o.o. 

Ljubljana,  Ljubljana, februar 2013, dopolnitev april 2013)14 navaja samo tri kvalifikacijske 

vrste kapelj Cottus gobio, zlata nežica Sabanejewia balcanica in blistavec Telestes souffia. 

Dokument je bil dopolnjen januarja 201415, kjer navaja, da je s sprejetjem nove Uredbe 

območje pSCI Sava iznad Zagreba izločena. Na Hrvaškem se je oktobra/novembra 2014 

odvijal biogeografski seminar, katerega zaključek je bil, da se Sava iznad Zagreba vključi v 

območje Natura 2000. Za kvalifikacijske vrste se vključi: platnica Rutilus virgo, navadna 

nežica Cobitis elongatoides, upiravec Zingel streber, donavski potočni piškur Eudontomyzon 

vladykovi, velika nežica Cobitis elongata, zlata nežica Sabanejewia balcanica, pohra Barbus 

balcanicus, pegunica Alburnus sarmaticus, pezdirk Rhodeus amarus, zvezdogled 

Romanogobio uranoscopus, blistavec Telstes souffia. Hrvaška mora do oktobra 2015 vključiti 

območje Sava iznad Zagreba z zgoraj navedenimi kvalifikacijskimi vrstami v Uredbo. 

Okoljsko poročilo ne obravnava vsebin Nature 2000 Sava iznad Zagreba in ocenjuje, da na 

biotsko raznovrstnost na Hrvaškem ne bo pomembnega vpliva. Ko bo območje evropskega 

ekološkega omrežja vzpostavljeno in določeno na ravni EU, bo na hrvaški strani treba izvesti 

presojo sprejemljivosti na varovana območja po Habitatni direktivi. Možen vpliv bi bilo ob 

prekinitvi migracijske poti možno pričakovati na ribe in druge vodne organizme s priloge 2 

Habitatne direktive, vendar bo z izgradnjo prehoda za vodne organizme na objektu HE 

močno omiljen. Prav tako ni bila izvedena presoja na območje Natura 2000 Sava iznad 

Zagreba v okviru postopka PVO, katerga zadnje dopolnitve so bile junija 2015 (poročilo 

januar 2015, dopolnjeno junij 2015)16. 

Prav tako za območje Natura  Sotla s pritoki je ocena vpliva posega nepopolna, prav tako ni 

opredeljena velikost nadomestnega habitata.  

 

 

                                                           
14

 Žardin, M. in sod. (2013). Elaborat za presojo vplivov Državnega prostorskega načrta za HE Mokrice na 
predlagana območja Natura 2000 na območju Republike Hrvaške: »pSCI Sutla« in »pSCI Sava iznad Zagreba«. 
Št. naloge: 1280-13 EL. Aquarius d.o.o. Ljubljana. Str.51. 
15

 Žardin, M. in sod. (2014). Dopolnitev Elaborata za presojo vplivov Državnega prostorskega načrta za HE 
Mokrice na predlagana območja Natura 2000 na območju Republike Hrvaške: »pSCI Sutla« in »pSCI Sava iznad 
Zagreba« (2013) z novim predlogom Natura območja: »pSCI Potok Bregana«. Št. naloge: 1280-13 EL. Aquarius 
d.o.o. Ljubljana. Str. 16. 
16

 Divjak Malavašič, M. in sod. (2015). Dodatek k presoji sprejemljivosti na varovana območja za HE Mokrice. 
Eranthis, presoja vplivov na okolje, Maja Divjak Malavašič; s.p., str. 69.  
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5. Neustrezna ocena vpliva posega na populacijo vrst 

V okviru PVO (in tudi že v okviru Okoljskega poročila) ni bila pravilno izvedena ocena posledic 

učinkov na celovitost varovanega območja. Vplivi posega na populacije vrst so bili namreč 

ocenjeni na podlagi notranje conacije vrst, kar je popolnoma nerelevanten podatek v zadevi. 

Podatek namreč ne pove ničesar o pojavljanju vrste, velikosti populacije, in iz njega ni 

mogoče oceniti vpliva na velikost ribje populacije (kot to predvideva druga alineja 2. 

odstavka 23. člena Pravilnika). Poseg HE Mokrice bo namreč uničil ključni del habitat za ribo 

platnico in druge reofilne vrste – drstišča, glede na stanje v okolju pa je ohranjanje drstišča 

ključno za življenjski cikel vrste in s tem za ohranitev vrste v ugodnem stanju. Glede na 

navedeno je pričakovani vpliv bistven (ocena D) oz. uničujoč (ocena E). Okoljsko poročilo 

tako navaja, da bodo zaradi nastanka akumulacije in preplavitve ribe izgubile večino drstišč v 

Savi, zato se bodo primorane seliti na druga drstišča oziroma bodo izginile. To pomeni, da 

bodo populacije vrst lahko popolnoma izgubljene. Po posegu ostanejo včasih odrasle ribe 

nekaterih vrst še nekaj časa v akumulaciji ali zahajajo vanjo iz pritokov, postopoma pa 

izginejo zaradi izginotja potopljenih drstišč (Povž, 2005)17.  

Iz Okoljskega poročila je razvidno tudi stališče Zavoda RS za varstvo narave (str.307), ki 

predlaga izravnalni ukrep – nadomestni habitat, ki bo nadomestil popolno izgubo habitata 

oz. pričakovani uničujoč vpliv posega na reofilne vrste rib (zvezdogled, upiravec, kesslerjev 

globoček, velika in zlata nežica). 

Iz Okoljskega poročila je razvidno tudi stališče ZZRS: pohra (Barbus balcanicus), upiravec 

(Zingel streber), zvezdogled (Romanogobio uranoscopus) in kesslerjev globoček 

(Romanogobio kesslerii) se po znanih podatkih na širšem območju DPN pojavljajo v Savi in 

Krki; pa tudi v nekaterih pritokih Save. Populacije teh 4 vrst, ki so že sedaj redke vrste v Savi 

pa tudi v Krki, bi bile v novo nastalih pogojih akumulacije zelo prizadete, saj gre za izključno 

reofilne vrste rib; upiravec in zvezdogled še bolj kot pohra in kesslerjev globoček, saj 

naseljujeta hitre rečne tokove, z močnim pretokom in čisto vodo z dovolj kisika. Reofilne 

vrste rib bi bile prizadete tudi v Krki, saj bi se vpliv akumulacije in zajezitve Save poznal tudi v 

Krki do Krške vasi. Spremenile bi se hidrodinamične razmere v Krki, te vrste pa bi najbolj 

prizadela zmanjšana hitrost toka, pa tudi dnevno nihanje nivoja vode ter večja globina vode. 

Rečni habitat bi dobil bolj jezerski značaj, kar pa bi zelo negativno vplivalo na te vrste. Poleg 

spremenjenih hidrodinamičnih razmer bi te vrste prizadela tudi gradbena dela v izlivnem 

delu Krke, ki bi degradirala ali celo uničila del njihovih habitatov in drstišča ali če bi 

onemogočila prehodnost Krke. Ta gradbena dela bi še bolj prizadela zvezdogleda in pohro, 

saj je bila prav v tem delu Krke evidentirana večja številčnost teh dveh vrst (ZZRS, 2009).  

Poleg tega ni bila izvedena ustrezna presoja za vrste iz Priloge 4 Direktive o habitatih in sicer 

za vrste puščavnik* (Osmoderma eremita), kukuj (Cucujus cinnaberinus), močvirska sklednica 

(Emys orbicularis), škržek (Unio crassus). 
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Presoja temelji samo na podlagi Poročila CKFF iz leta 2008, ne upošteva pa novejših 

podatkov, npr. podatki iz državnih monitoringov, ki so se na tem območju izvajali med leti 

2009-2014. To so nova dejstva, ki jih je pri presoji potrebno upoštevati za določitev 

dejanskega izhodiščnega stanja območja načrtovanega posega. 

Notranja conacija torej nikakor ni primerna metoda za ocenitev vpliva na zmanjšanje 

populacije vrste ali na zmanjšano gostoto vrste. Tudi sicer nikjer (ne v Okoljskem poročilu 

ne v PVO) niso navedene velikosti ali gostote vrst populacij rib ter ocena vpliva posega na 

velikost populacij rib. Torej je PVO iz tega vidika pomanjkljiv in neustrezen. Kolikor gre 

razbrati, so določene ihtiološke študije bile opravljene, vendar niso javno dostopne. Tudi 

samo okoljsko poročilo pa navaja, da niso bile izvedene študije za zvezdogleda, upiravca in 

kesslerjevega globočka in še druge ribje vrste (smrkež, čep, sulec, činklja, itd.). Tudi v 

dokumentu Idejne tehnične rešitve za nadomestne habitate (del dokumentacije PVO) na str. 

46 navajajo: Obstoječi podatki o vrstah in habitatih so na obravnavanem območju 

pomanjkljivi. Za naštete ribe je potrebno izvesti monitoring prisotnosti na obravnavanem 

odseku, da se ugotovi primernost predvidenega obdobja gradbenih del v strugi Krke. Tu je 

mišljen ozir na ribe, katerih drst poteka še tudi v mesecih julij - avgust (zlata nežica, pezdirk, 

zvezdogled) in rib, katerih drst se pričenja pred koncem leta v mesecih oktober, november 

(potočna postrv) in december (menek). Glede na dejansko prisotnost omenjenih rib in 

njihovo številčnost se določi morebitne spremembe termina ureditvenih posegov. 

Odsotnost zanesljivih podatkov o pojavljanju teh vrst na področju HE Mokrice nikakor ni 

razlog za popolno odsotnost proučitve teh vrst v zadevnem območju in posledično ne more 

privesti do ugodne ocenitve vpliva projekta na te vrste. 

Poleg navedenega v PVO manjka tudi ocena vpliva fragmentacije  in spremembe ravnovesja 

med posameznimi vrstami. 

 

6. Pomanjkljivost daljinske in kumulativne ocene vpliva 

8. in 20. člen Pravilnika predvidevata, da se pri ugotavljanju vplivov plana ali projekta na 

stanje vrste ali habitatni tip meri neposredni, daljinski oziroma kumulativni vpliv. Daljinski in 

kumulativni vpliv v PVO nista bila ustrezno ocenjena. 

Daljinski vpliv se načeloma ugotavlja na območju, ki je dvakrat večje kot območje, ki je 

navedeno v prilogi II Pravilnika. Če izhaja iz ugotovitev na terenu drugače, pa je daljinski vpliv 

lahko tudi drugačen (manjši ali večji). Kumulativni vpliv lahko nastopi, če se s planom 

načrtuje poseg v naravo na varovanem območju, na katerem so bili že presojani in potrjeni 

plani ali posegi v naravo ali so takšni plani ali posegi v naravo še v postopku presoje 

sprejemljivosti in še niso bili izvedeni.  
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V primeru HE Mokrice ni prišlo do presoje sprejemljivosti in ocenitve vplivov za celotno 

porečje Save, ni bila izdelana ocena vseh že do sedaj izgubljenih habitatov in vrst, ni bila 

izdelana ocena velikosti in ohranjenosti populacij, izoliranost populacij, itd. 

Poleg tega Priloga II, Poglavje XII Pravilnika določa, da je za območja površinskih voda in 

vodne infrastrukture pri postavitvi ali povišanju oz. spremembi pragov, jezov, zapornic, 

pregrad ali hudourniških pregrad potrebno izvesti presojo posega na celotnem vodnem 

sistemu, katerega del je varovano območje. Torej bi morala presoja zajeti vplive projekta na 

celotnem vodnem sistemu Save, kar pa ni bilo izvedeno. 

 

7. Neprimerni omilitveni (izravnalni) ukrepi 

Država je v skladu z Direktivo o habitatih dolžna vzdrževati ali po potrebi obnoviti ugodno 

stanje ohranjenosti naravnih habitatov in zlasti posebnih ohranitvenih območij. Stanje je 

ugodno, zlasti če so njegovo naravno območje razširjenosti in površine, ki jih pri tem pokriva, 

stabilne ali se povečujejo in če obstajajo in bodo v predvidljivi prihodnosti verjetno še 

obstajale posebna struktura in funkcije, potrebne za njegovo dolgoročno ohranitev (Sodišče 

EU, C-258/11, Sweetman and others točka 36 in 3718).  

Postopek za HE Mokrice že ves čas predvideva izvedbo določenih omilitvenih ukrepov (ki bi 

se v resnici morali imenovati izravnalni ukrepi), med katerimi ima glede na 2. odstavek 102. 

člena ZON prednost vzpostavitev nadomestnega območja, ki ima enake naravovarstvene 

značilnosti (torej nadomestnega habitata po Direktivi o habitatih). 

Prvotno je bil v postopku predviden nadomestni habitat – obvodna struga (kot nadomestilo 

za izgubljeni habitat (Krka-Sava-Sotla), ki pa je bil zaradi dvoma v uspešnost s strani Zavoda 

za ribištvo opuščen. Sedaj se predvideva postavitev ribje steze, ki vodi v akumulacijsko 

jezero, kar je za reofilne vrste rib usodna rešitev. Rečni habitat se bo tako nadomestil deloma 

z akumulacijskim, zajezitve pa negativno vplivajo na mladice in zarod, potovanje preko jezer 

je počasnejše, ribe so bolj izpostavljene plenilcem, pojavi se večja možnost obolevanja, itd. 

Veliko je tudi zakasnelih vplivov, ki se lahko pokažejo šele čez leta. Naravovarstvene 

smernice za DPN za HE Mokrice (ZRSVN, 2010) namreč za predvideno Natura 2000 območje 

Spodnja Sava predvidevajo naslednje: »Glede na predvidene negativne vplive posega ne 

moremo predpisati takšnih usmeritev, ki bi zagotovile ohranitev ugodnega stanja 

kvalifikacijskih vrst«. Noben nadomestni habitat tako ne more nadomestiti izgubljenega 

rečnega habitata. Rečni ekosistem se bo namreč spremenil v jezerskega, ireverzibilno bodo 

uničen bistveni deli struktur habitatov, kot so drstišča in gnezdišča, povzročen bo bistven 

ali uničujoč vpliv na prednostne habitatne tipe  (obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja – 

91E0 in polnaravna suha travišča in grmiščne faze – kukavičevke pristone – 6210). 
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Glede na to, da so predvidena nadomestna drstišča sredi zajezitve oz. akumulacije (namreč 

zajezitev bo segala po Krki navzgor do 2 km in na Savi do državne meje Slovenija - Hrvaška) je 

vprašljiva njihova funkcionalnost in ustreznost za reofilne vrste rib oz. menimo, da gre za 

neustrezno nadomeščanje habitatov. Poleg tega je predvidena neustrezna rešitev/ukrep v 

kolikor ribja steza in umetna drstišča ne bosta delovala, in sicer preseljevanje rib. To ne omili 

oz. izravna vpliva posega na ribje populacije, ekološke procese in s tem na celovitost 

zadevnega območja. 

Še vedno sta v projektu predvidena dva nadomestna habitata – NH1 suhi travniki in NH2 

prodišče, pri čemer je potrebno poudariti, da se prodišča stalno prestavljajo in jih usmerjajo 

naravni procesi v strugi reke, zaradi česar lahko tudi izginejo (npr. že nemudoma ob visokem 

vodostaju). Njihovo nadomeščanje za namene gnezdišč torej ni primerno. Poleg navedenega 

ni primerno urejeno nadomeščanje prednostnega habitatnega tipa – obrečna vrbovja, 

jelšovja in jesenovja 91E0, kjer gre za naravni habitat, ogrožen na evropskem nivoju. 

Omenjeni habitat nudi ustrezen življenjski prostor številnim redkim in ogroženim živalskim 

vrstam. Stara drevesa vzdolž Save predstavljajo pomembna prehranjevališča in migracijske 

koridorje netopirjem, pod lubjem starih dreves pa najdemo redke vrste hroščev (npr. 

puščavnik). Posredno bi zaradi dviga vode v akumulaciji bile možne tudi spremembe v nivoju 

talne vode, kar bi pomenilo večjo vlažnost tal in posledično propad suhih travnikov. 

Upoštevati je potrebno tudi, da se lahko v primeru prekomerne zatesnitve akumulacije 

podzemna voda začne dvigovati tudi iz zunanje strani nasipa, s tem pa bi bilo onemogočeno 

njeno stekanje v strugo Save (trajni posredni vpliv). Za vse vrste ptic, ki uporabljajo rečne 

brežine kot gnezdišča, bi bilo potrebno zgraditi nova, umetna gnezdišča (npr. mali deževnik, 

mali martinec, vodomec). 

Glede na navedeno obstaja resen strokoven dvom v ustreznost nadomestnih habitatov 

oziroma drugih območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pojem 

»nadomestni habitat« namreč v slovenskem pravnem redu ni opredeljen, kar je nedvomno 

pomanjkljivost implementacije evropskih direktiv v slovenski pravni red. 

Poleg tega je treba poudariti, da se težko z gotovostjo predvidijo morebitni pozitivni učinki 

prihodnjega razvoja novega habitata, s katerimi se želi izravnati izgubo površine istega 

habitatnega tipa na varovanem območju, tudi če bi ta imel večjo površino in kakovostnejšo 

strukturo. Prav tako se rezultati pokažejo šele čez nekaj let, zato jih v okviru postopka 

presoje ni mogoče upoštevati (Sodišče EU, C-521/12)19. 
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8. Kršitev 56. člena Zakona o vodah in člena 4 (7) Okvirne vodne direktive 

Okvirna vodna direktiva (OVD - Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 

23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike) določa 

pravni okvir za varovanje in ohranjanje čistih voda po vsej Evropi ter za zagotavljanje njihove 

dolgoročne in trajnostne rabe. V slovenski pravni red je načeloma prenesena z Zakonom o 

vodah (Ur. list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14). 

Poleg splošnih ciljev, da se prepreči poslabšanje stanja vodnih teles površinske vode, da se 

doseže dobro stanje in dober ekološki potencial najkasneje do leta 2015 je v členu 4(7) OVD 

določena izjema, ki pa mora biti predmet presoje s strani pristojnih organov države članice. 

Izjema predpisuje pogoje, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da država članica lahko 

uveljavi izjemo od teh okoljskih ciljev, ki mora biti tudi navedena in obrazložena v načrtu 

upravljanja za zadevno povodje. 

Izgradnja HE Mokrice vpliva vsaj na dve vodni telesi – VT Sava Krško – Vrbina (SI1VT913) in 

VT Sava mejni odsek (SI1VT930)20. Trenutno veljaven Načrt upravljanja voda za vodni 

območji Donave in Jadranskega morja 2009-2015 oziroma Uredba o načrtu upravljanja voda 

za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Ur. list RS, št. 61/11 in 49/12) v 4. členu 

določa možnost odstopanj od postavljenih okoljskih ciljev. Ta izjema o možnosti odstopanj je 

opredeljena tudi še v dveh hiearhično nadrejenih pravnih aktih – v Uredbi o podrobnejši 

vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda (28a. člen) in v 56. členu Zakonu o vodah 

(Ur. list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14) - in 

pomeni implementacijo člena 4(7) OVD v slovenski pravni red. Poudariti velja, da je materija 

urejena zelo nekonsistentno, zmedeno in medsebojno neusklajeno. Pogoji so namreč 

zapisani tako, da se v vsakem od navedenih pravnih predpisov določen pogoj dokazuje z 

drugimi dokumenti, pri čemer zakon ni ustrezno implementiral člena 4(7) OVD, ki pogoja, da 

je storjeno vse, kar je mogoče, da se ublažijo škodljivi vplivi na stanje vodnega telesa, nikakor 

ne zamejuje na posamezne akte (DPN, CPVO za DPN - kot to navaja Zakon o vodah, ali DPN, 

CPVO za DPN in okoljevarstveno soglasje - kot to določa Uredba o načrtu upravljanja voda za 

vodni območji Donave in Jadranskega morja). 

Omenjeni pogoj iz člena 4(7) OVD se nanaša na aktivnost države članice, da stori vse, kar je 

mogoče – torej da maksimira svojo aktivnost v smeri cilja ublažitve škodljivih vplivov na 

vodna telesa. Takšna aktivnost bi morala obsegati ustrezno »presojo sprejemljivosti za 

vode«, ki bi se izvrševala ne samo za strateške in programske akte države, ampak predvsem 

za posamezne projekte, na podlagi katere bi se lahko potem presojali škodljivi vplivi in načini 

njihove ublažitve. Brez projektne presoje namreč država ni storila vsega, kar je mogoče. 

Takšno je tudi mnenje Sodišča EU, ki je v primeru C-461/1321 odločilo, da zavezujoči cilji OVD 

veljajo tudi za posamezne projekte in uveljavitev izjem po členu 4(7) OVD, pri čemer morajo 

nacionalni organi to upoštevati pri podeljevanju soglasja za projekt. Zamejitev na že 
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obstoječe faze priprave prostorskega načrta in CPVO zato ni primerna – potrebno je presojo 

izvajati tudi v fazi PVO in izdaje okoljevarstvenega soglasja, predvsem pa jo je treba izrecno 

poimenovati kot del postopka in ustrezno vključiti v pravne predpise o teh fazah postopka. 

Po drugi strani tudi samo aktivnost države na projektni ravni ni dovolj – potrebno je namreč 

celostno gledanje posameznih vodnih teles, ki presega npr. en konkreten postopek 

prostorskega načrtovanja posameznega objekta državnega pomena, saj je potrebno gledati 

škodljive kumulativne učinke tekom celotnega vodnega telesa npr. reke Save. Sodišče EU je v 

primeru C-461/13 odločilo, da morajo države članice izvesti potrebne ukrepe, da preprečijo 

poslabšanje stanja vseh teles površinske vode. Izraz »izvedejo« vsebuje obveznost držav 

članic, da ravnajo v tem smislu. Države članice tako morajo zavrniti izdajo dovoljenja za 

posamezen projekt, če lahko povzroči poslabšanje stanja telesa površinske vode, razen če je 

podeljena izjema. 

Poleg tega država tudi drugega pogoja o iskanju alternativnih in okolju ustreznejših rešitev 

projektu ni izpolnila, saj ni presojala ustreznosti drugačnih tipov energetskih objektov za 

dosego ciljev specifične HE Mokrice, kot to zahteva pogoj d) iz člena 4(7) OVD. 

Obstoječi postopki DPN, CPVO in PVO za HE Mokrice ne vsebujejo ustreznih opredelitev 

pogojev za odstopanje od okoljskih ciljev za vodni telesi VT Sava Krško – Vrbina (SI1VT913) 

in VT Sava mejni odsek (SI1VT930). Skupna strategija izvajanja za Okvirno direktivo o vodah 

(str. 27 -28)22 nedvomno poudarja, da se izjema lahko nanaša na gradnjo hidroelektrarn. 

Potrebno je oceniti, ali so bili izvedeni vsi mogoči ukrepi za ublažitev na stanje tega vodnega 

telesa (ne pa tudi kompenzacijski ukrepi, ki nadomeščajo čiste negativne učinke projekta v 

drugem vodnem telesu). Koncept »vse, kar je mogoče« zajema potencialno širok razpon 

ukrepov v vseh razvojnih fazah, vključno z vzdrževanjem in delovnimi razmerami, načrtom za 

objekte, ponovno vzpostavljanje habitatov in njihov nastanek. 

Glede na proces državnega prostorskega načrtovanja in okoljskih postopkov bo za HE 

Mokrice v nadaljevanju potrebno pridobiti vodno soglasje v skladu s 150. členom Zakona o 

vodah, ki je potrebno pred posegom v prostor. Postopka vodnega soglasja žal ne moremo 

več uvrstiti kot postopek za uveljavitev izjeme po členu 4(7) OVD, saj se soglasje izdaja brez 

obrazložitve in po pridobitvi projektnih pogojev. 

9. Sklepno 

Smisel presoje sprejemljivosti plana ali projekta za naravo je, da so ocenjeni in proučeni vsi 

vidiki vplivov in učinkov plana ali projekta, da so zajete vse vrste in habitatni tipi (Sodišče EU, 

C-304/05). Če so ugotovljene pomanjkljivosti presoje ni mogoče domnevati, da ukrepi 

posega ne bodo škodovali območju Natura 2000. V primeru HE Mokrice niso bile zajete vse 

potrebne vrste (zvezdogled, upiravec, kesslerjev globoček, sulec, platnica,…), ni bila izvedena 
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presoja za celotno povodje Save, narejena je bila nepravilna skupna ocena iz posameznih 

podocen, pri čemer je bila kršena tako slovenska kot evropska zakonodaja. Nepravilna ocena 

vplivov je posledično pripeljala do neustreznih omilitvenih ukrepov (ki bi po poimenovanju in 

vsebini morali postati izravnalni ukrepi), katere se lahko izvede le po izvedenem postopku 

prevlade javnega interesa ob sodelovanju organov EU. Do tega v zadevnem primeru HE 

Mokrice ni prišlo. 

Načrtovana izgradnja HE Mokrice bo nedvomno poslabšala ekološko stanje reke Save, zaradi 

česar je kot izjema pri odstopanju od okoljskih ciljev tudi opredeljena v 4, členu Uredbe o 

načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja. Izgradnja HE 

Mokrice bo vplivala na spremembo pretočnega režima Save, prodonostnost, poglabljanje, 

povišanje temperature vode ter na spremembo dinamike in višine podzemne vode na 

zadevnem območju. Ekološki potencial vodnih teles je država članica EU dolžna izboljševati, 

medtem ko se bo z izgradnjo HE Mokrice le-ta poslabšal. Pri tem Slovenija ni izpolnila pogoja 

za uveljavitev odstopanj od zastavljenih okoljskih ciljev, določenega v členu 4(7) Okvirne 

vodne direktive, saj ni storila vse, kar je mogoče, da bi preprečila škodljive vplive na stanje 

vodnega telesa. Za takšen namen niti ni primerno poskrbela za pripravo analize ali presoje 

sprejemljivosti za ta vodna telesa, poleg tega tudi ni opredelila razlogov, zakaj se teh koristih 

ciljev (ki so nadvladali javni interes varovanja voda) ne da doseči na druge načine, ki so 

mnogo boljša okoljska možnost. Država namreč ni poskrbela, da bi se navedle in tehnično, 

ekonomsko in vsebinsko utemeljile alternativne možnosti namesto izgradnje HE Mokrice. 

Glede na vse navedeno pristojni nacionalni organi nima ustrezne pravne podlage za izdajo 

soglasja k projektu izgradnje HE Mokrice, saj projekt nima sprejemljivih posledic za varovana 

območja Natura 2000 in nasploh za vodna telesa na tem zadevnem območju. 

 

10. Zahteva za dostop do informacij javnega značaja 

Podajamo tudi zahtevo za dostop do informacij javnega značaja za naslednja gradiva, ki so 

bila uporabljena pri pripravi PVO za HE Mokrice: 

- Mnenje ZRSVN o upoštevanju smernic. 

- Mnanje ZRSVN o sprejemljivosti vplivov plana na okolje. 

- Ihtiološke raziskave Save in pritokov od Krškega do meje; HE Brežice - izgradnja HE na 

spodnji Savi (ZZRS, 2009). 

- Ihtiološke raziskave izbranih vodotokov za dopolnitev omrežja Natura 2000 izbranih 

kvalifikacijskih vrst z območja predvidene izgradnje akumulacije HE Mokrice. Končno 

poročilo (ZZRS, 2011). 

- Presoja vplivov na naravo Zavoda Lutra Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, z 

oceno D. 
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Prosimo za argumentirane odgovore na podane pripombe Društva za preučevanje rib 

Slovenije v zakonsko določenem roku.  

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

Andreja Slameršek 

predsednica  

 

 

 

 

 

 

 


