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Zadeva: Mnenje na okoljsko poročilo izdelano v okviru postopka CPVO za plan Državni 

prostorski načrt za HE Hrastje-Mota in stališče DPRS do načrtovanega posega. 

Spoštovani, 

Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) s tem dopisom posredujemo mnenje na okoljsko 

poročilo izdelano v okviru postopka CPVO za DPN za HE Hrastje-Mota in stališče DPRS do izgradnja 

hidroelektrane (HE) Hrastje – Mota oziroma vseh predvidenih HE na Muri. 

Kljub temu, da je okoljsko poročilo še v določenih segmentih pomanjkljivo in da ga je potrebno 

dopolniti, smo mnenja, da s postopkom nima smisla nadaljevati, da se načrtovano gradnjo HE 

zaustavi in območje Mure razglasi za izključitveno območje. DPRS zaradi izjemne biotske pestrosti 

reke Mure, ki je še edina slovenska nižinska reka brez hidroenergetskih jezov in nacionalnega 

pomena z vidika varstva rib, ostro nasprotujemo gradnji HE na Muri. 

Menimo, da končna ocena okoljskega poročila ocena D, ni ustrezna. Poseg ocenjujemo z oceno 

uničujoč vpliv – E. Obrazložitev v prilogi. 

Lep pozdrav! 

Andreja Slameršek 
predsednica DPRS 

   

  

Poslujemo brez žiga. 

Priloga 1: Pripombe DPRS na okoljsko poročilo, Dodatek in študije variant. 
Priloga 2: Seznam virov, ki so uporabljeni v okoljskem poročilu 
Priloga 3: Tabela seznam ribjih vrst v Muri 
Priloga 4: Vpliv HE na ribe 
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Priloga 1 

PRIPOMBE DPRS NA OKOLJSKO POROČILO 

Povodje Mure je po raznovrstnosti ribje favne najbogatejše in najbolj ohranjeno povodje v Sloveniji in 

verjetno v Evropi sploh (Povž, 2002). 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). 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! 

Po pregledu literature o ihtiofavni reke Mure objavljene v zadnjih 200 letih je bilo ugotovljeno, da  

naj  bi živelo oziroma še živi v njenem povodju vsega skupaj 67 različnih vrst rib iz 16 družin in en 

piškur (Tabela 2, Priloga 3). Od tega 55 domorodnih in 12 tujerodnih vrst rib. V slovenskem delu 

Mure je bilo do sedaj registriranih 53 domorodnih vrst rib, od tega je 14 vrst donavskih endemitov, 

potrjeni nista bili zgolj dve domorodni vrsti, beluga Huso huso in kašikar Acipenser güldenstaedtii. 

Donavski endemit je tudi donavski potočni piškur Eudontomyzon vladykovi. Reka Mura je edino 

znano recentno območje v Sloveniji za naslednje vrste rib: sabljarka Pelecus cultratus, črnooka 

Ballerus sapa in velika senčica Umbra krameri. Velika senčica je bila v Sloveniji najdena samo še na 

eni lokaciji na slovensko – hrvaški meji v rokavu reke Drave, najbližji kraj Središče ob Dravi, leta 2006 

(Govedič, M., Spletna stran Bioportal.si). 

V porečju Mure živi kar 67 % vseh vrst domorodnih rib. Od tega jih je 36 vrst oziroma 70 % 

uvrščenih na IUCN-ov rdeči seznam ogroženih vrst. Območje Natura 2000 Mura varuje kar 13 vrst 

rib, katerih ohranjanje je v interesu EU. 

Izgradnja HE bi pomenila izjemno velik poseg v ribje habitate oz. bi povzročile nepopravljivov škodo. 

Menimo, da ni tehnologije, ki bi lahko nadomestila in omilila negativne vplive izgradnje in delovanja 

HE na rečni ekosistem. Nemogoče je umetno vzdrževati naravno dinamiko voda, naravne fizikalne 

(temperatura  vode, hitrost toka, ) in kemijske parametre v obvodni strugi, ki naj bi omilila vpliv na 

rečni ekosistem, nastajanja novih prodišč in dolgorčno zagotavljanje nastajanja vseh sukcejskih faz 

prodišč, erodiranih sten, zagotoviti ustrezno povezanost, ki bi nadomestila ali omilila izgubo reke 

zlasti z vidika reofilnih rib itd. Poleg tega pa se del rečnega ekosistema spremeni v jezerskega, kar je v 

primeru HE Hrastje-Mota v dolžini kar 8 km (v poročilu t.i. energetski bazen, akumulacijski bazen itd.), 

pod jezom pa je načrtovana poglobitev rečne struge v dolžini cca. 2,5 km.   

Mura je v Sloveniji še zadnja velika nižinska prostotekoča reka, brez HE jezov, je del verige 15ih 

povezanih območij Natura 2000, poleg tega ima območje Natura 2000 Mura v Sloveniji največje 

število kvalifikacijskih vrst, in sicer 36 kvalifikacijskih vrst, ki se jih varuje po Direktivi o habitatih, 30 

kvalifikacijskih vrst, ki se jih varuje po Direktivi o ptičih, torej je območje Natura 2000 Mura 

razglašeno za varovanje in ohranjanje ugodnega stanja za kar 66 vrst! Območje Natura 2000 Mura 

je tudi razglašeno za varovanje 9 habitatnih tipov, med katerimi je tudi prednostni habitatni tip 

91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior 

(Alno - Padion, Alnion incanae, Salicion albae)). 
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Mura je tudi nominirana za razglasitev 5-državnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava, ki 

označuje cca. 700 km še prosto tekočih rek brez HE jezov. Mura je prava zakladnica biodiverzitete 

nacionalnega in evropskega pomena, samo tukaj živijo nekatere vrste živali v Sloveniji, poleg tega bi 

revitalizascija Mure pomembno prispevala k reševanju okoljskih problemov in to bi bil tudi pristop k 

najučinkovitejši prilagoditvi oz. pripravi na podnebne spremembe, ki se že dogajajo.  

Ocenjujemo, da bi bili učinki posega uničujoči (ocena E), saj bi poseg Muro presekal praktično na 

polovico, gorvodni problemi se bi prestavili dolvodno. Obvodna struga ne more niti omiliti niti 

izravnati škode na rečnem ekosistemu. Obstaja tudi utemeljen sum v delovanje omilitvenih in 

izravnalnih ukrepov. Ni bila izvedena ustrezna presoja projekta, saj je projekt potrebno presojati 

najprej brez omilitvenih in izravnalnih ukrepov, da se ugotovi/ predvidi najhuše posledice, v kolikor 

ukrepi ne bi delovali. Niso ustrezno presojani in ocenjeni vplivi gradnje HE. 

DPRS zavzemamo stališče, da izgradnja HE Hrastje-Mota ni sprejemljiva na reki Muri, vpliv na 

celovitost območja Natura 2000 in cilje ohranjanja ugodnega stanja, kot npr. rečna dinamika, 

ocenjujemo z oceno uničujoč vpliv – E. Opozarjamo, da so bile za namene izgradnje HE in izravnavo 

škode na ribah na spodnji Savi razglašena druga območja Natura 2000 kot nadomestni habitati, ker se 

ja ugotovilo, da nekaterih vrst ne bo mogoče ohranjati, kljub izvedbi predvidenih omilitvenih in 

izravnalnih ukrepov. Okoljsko poročilo tudi v nekaterih primerih navaja kot omilitveni ukrep izdelavo 

študij za preveritev vplivov na naravo in okolje. Menimo, da izdelava študij za preveritev vpliva na 

naravo in okolje ne more biti omilitveni ukrep, ampak študije morajo biti izdelane pred izdajo 

soglasja. V vseh fazah presojanja je potrebno upoštevati načelo previdnosti, upoštevati vsak 

razumen dvom, da se dosegajo cilji Natura 2000. 

Reko Muro je potrebno obravnavati (oceniti vplivi) tudi iz nacionalnega pomena, ki je izjemnega 

pomena, saj je to zadnja nižinska reka v Sloveniji, ki še ni pregrajena s hidroenergetskimi jezovi, poleg 

tega je to območje, ki je življenjski prostor vrst, ki so prisotne samo tukaj. Mura je nacionalnega 

pomena tudi iz vidika ohranjanja ribjih vrst, saj Mura dosega največje število ribjih vrst, največje ribje 

populacije in heterogenost habitatov, ki jih ribe potrebujejo v vseh svojih razvojnih fazah. Poleg tega 

ima Mura izjemno velik potencial za renaturacijo, kar bi prispevalo k izboljšanju obstoječega stanja 

in dolgoročno viabilnost populacij, kar določa tudi Direktiva o habitatih ter povezanost z reko Dravo 

in Donavo.  

Poseg je uničujoče narave (ocena E) in menimo, da prevlada druge javne koristi nad javno koristjo 

ohranjanja narave v tem primeru ni možno izkazati.  

Posegu nasprotujejo tudi številne lokalne, nacionalne in mednarodne nevladne organizacije, ki so se 

povezale v kampanjo rešimo Muro, ki deluje pod okriljem svetovnega sklada za ohranjanje narave 

(WWF). Med podporniki kampanje so tudi priznani strokovnjaki. (http://www.amazon-of-

europe.com/si/podporniki-mura/). Poleg tega potekajo prizadevanja za ohranitev reke Mure že več 

kot 30 let. Torej je zadnji čas, da končno rečemo hidroelektrarnam na Muri NE! in se podpre lokalna 

prizadevanja za trajnostni razvoj ob Muri, se pravi razglasitev biosfernega območja Mura-Drava-

Donava ter krajinskega parka Mura, kar je tudi načrtovano v Regionalnem razvojnem programu 

Pomurske regije za obdobje 2014-2020 (RRP Pomurje 2014-2020), ki je temeljni strateški in 

programski dokument regije, s katerim se usklajujejo razvojni cilji v regiji ter določajo instrumenti in 

viri za njihovo uresničevanje.  

http://www.amazon-of-europe.com/si/podporniki-mura/
http://www.amazon-of-europe.com/si/podporniki-mura/
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Zahtevamo, da se Muro razglasi za izključitveno območje, za območje brez hidroelektrarn. Ohranitev 

reke je tudi edini način za ohranitev ribje pestrosti in ugodnega stanja vrst v reki Muri, ki pa se ga da 

še izboljšati, saj ima reka velik potencial za renaturacijo. 

I.  

NEPOSREDNI in DALJINSKI VPLIVI SO OCENJENI POMANJKLJIVO 

Pri ocenjevanju neposrednih vplivov, vpliv posega na vrste in habitatne tipe ni bil ocenjen brez 

omilitvenih in izravnalnih ukrepov, kar zahteva člen 6 (3) po Direktivi o habitatih. V okviru presoje 

posledic projekta, določene v navedenem členu 6(3), ni mogoče upoštevati varstvenih ukrepov, ki 

jih določa projekt in s katerimi se želi izravnati negativne učinke tega projekta na območje 

Natura 2000, kar je Evropsko sodišče že razsodilo v sodbi C-521/12. V sodbi C-521/12 v točki 25 je 

sodišče razsodilo: »... z varstvenimi ukrepi, predvidenimi s projektom trase avtoceste A2, ni mogoče 

izpodbiti take (negativne) presoje.« V točki 29 je sodišče razsodilo: Nasprotno pa v okviru presoje 

posledic projekta, določene v navedenem členu 6(3), ni mogoče upoštevati varstvenih ukrepov, ki 

jih določa projekt in s katerimi se želi izravnati negativne učinke tega projekta na območje 

Natura 2000. Namreč pri projektu je potrebno oceniti največji možni škodljivi vpliv, v kolikor 

omilitveni in izravnalni ukrepi ne bi delovali.  

Študiji, ki izkazujeta oceno vpliva HE na ribe v Muri, sta: 

- Metka Povž in Šumer Suzana, 2009. HE NA MURI, Izdelava ihtiološke študije v povezavi z 

možnostmi energetske izrabe reke Mure: Območje reke Mure na mejnem odseku reke od Šentilja 

do Radenc. Zavod Umbra, Ljubljana. Naročnik  DEM d.o.o.. 

- Metka Povž in Šumer Suzana, 2009. HE NA MURI, Izdelava ihtiološke študije v povezavi z 

možnostmi energetske izrabe reke Mure: Območje reke Mure na odseku reke od Radenc do 

Veržeja. Zavod Umbra, Ljubljana. Naročnik  DEM d.o.o.. 

Stališče DPRS in s tem ocena vpliva HE na ribe se opira na ti dve študiji, ki predvidevata izginotje 18-

19 vrst rib. Kar pomeni uničujoč vpliv na ribe – ocena E. 

Menimo, da v okoljskem poročilu pri presoji daljinskih vplivov na vrste in habitatne tipe tudi ni 
dosledno upoštevano vplivno območje posega, kot ga določa priloga 2, poglavje IX. Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 
naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/2004), v primeru (1) Gradnja ali razširitev 
hidroelektrarne in (2) Postavitev ali povišanje oz. sprememba pregrad ali jezov (primeroma jezovi, 
zapornice, pragovi), potrebno izvesti presojo posega na celotnem vodnem sistemu, katerega del je 
varovano območje.  

Na tem mestu, bi zaprosili, če bi se podatki o vrstah in habitatnih tipih prikazali tudi s kartografsko 

podlago vpliva posega na podzemne vode, zaradi lažje preverbe ocenjenih vplivov na vrste in 

habitatne tipe. 

Zaprosili bi tudi za študije, ki so uporabljene in citirane v okoljskem poročilu. Seznam študij, ki jih 

želimo prejeti, so navedeni v Prilogi 2. 
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II.  

KUMULATIVNI VPLIVI SO OCENJENI POMANJKLJIVO 

Pri oceni kumulativnih vplivov bi morali upoštevati vsaj še: 

1. Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke 

Mure od Sladkega Vrha do Veržeja (Uradni list RS, št. 120/05), ki predvideva izgradnjo 8 HE. 

Opozarjamo, da Uredba nikoli ni bila predmet celovite presoje vplivov na okolje, ter da je za 

navedeno Uredbo sprožen postopek na Ustavnem sodišču (DPRS, http://www.dprs.si/sl/94-

uredba-za-konc-za-8-he-na-muri-v-ustavno-presojo.html, 15.6.2016). Poleg tega Uredba 

predevideva presojo tudi drugih dejavnosti, kot je npr. namakanje kmetijskih površin. Okoljsko 

poročilo pa samo zaključi, da se bodo v tej fazi predvidele le lokacije odvzema vode za 

namakanje. Kar je nesprejemljivo in ni skladno z Uredbo.  

 

2. Niso vključeni drugi predvideni plani, kot so DPN za avtocesto Maribor – Lendava, 
DPN za 2x400kV daljnovod Cirkovce-Pince, DPN za prenosni plinovod Lendava-
Kidričevo. 

 
 

 

III.  
OCENA VPLIVA PLANA NA OBSTOJEČE PROGRAME in LOKALNE STRATEGIJE je 

pomanjkljiva ali je sploh ni 
 
1. CILJI PUN2000 so presojani neustrezno 
 
Direktiva o habitatih, člen 6(3): Pri vsakem načrtu ali projektu, ki ni neposredno povezan z 
upravljanjem območja ali zanj potreben, pa bi sam ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti lahko 
pomembno vplival na območje, je treba opraviti ustrezno presojo njegovih posledic glede na cilje 
ohranjanja tega območja. Glede na ugotovitve presoje posledic za območje in ob upoštevanju določb 
odstavka 4 pristojni nacionalni organi soglašajo z načrtom ali projektom šele potem, ko se 
prepričajo, da ne bo škodoval celovitosti zadevnega območja, in, če je primerno, ko pridobijo 
mnenje javnosti.  

Cilji ohranjanja območja Natura 2000 Mura so navedeni v PUN2000. Na podlagi tega ocenjujemo, da 

je presoja vplivov posega na cilje v programu PUN2000, ki predvideva revitalizacijo in izboljšanja 

stanja reke Mure za številne kvalifikacijske vrste, neustrezna, saj ti cilji nikoli ne bodo mogli biti 

doseženi. Odvzet bo revitalizacijski potencial. S tem, da se v Avstriji revitalizacije že izvajajo in kažejo 

pozitivne učinke, ki bi dejansko prispevali k doseganju ciljev PUN2000. Zlasti, kar se tiče npr. cilja 

ohranjanja naravne rečne dinamike, ali cilja ohranjanja kontinuiranosti vodnega toka ... Za oba 

navedena cilja ne obstajajo omilitveni ali izravnalni ukrepi. Obeh ciljev v primeru gradnje HE ne bo 

možno doseči. Prav tako bo naravni kontinuiran vodni tok za vedno prekinjen in to na sredini 

slovenskega dela reke Mure. Na oba cilja ocenjujemo, da bo vpliv posega uničujoč – ocena E. 

Poleg tega ima reka izjemni potencial za revitalizacijo, kar bi prispevalo k ugodnemu stanju vseh 66 

kvalifikacijskih vrst in 9 habitatnih tipov. V primeru gradnje HE, teh ciljev po naravni poti ni možno 

doseči. Poleg tega se rečnega ekosistema ne da nadomestiti, na vsaj 8 km ali več, bo se rečni 

http://www.dprs.si/sl/94-uredba-za-konc-za-8-he-na-muri-v-ustavno-presojo.html
http://www.dprs.si/sl/94-uredba-za-konc-za-8-he-na-muri-v-ustavno-presojo.html
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ekosistem spremenil v jezerskega (poimenovanja v okoljskem poročilu: akumulacijski bazen, 

energetski bazen ...). Prav tako se bo poslabšalo ekološko stanje voda, za katerega ocenjevanje se 

uporablja tudi biološki element ribe.  

Hidroelektrarna praktično uniči rečni ekositem (sprememba v jezerski, fragmentacija, naravna 

rečna dinamika prekinjena itd.), zato ocenjujemo, da bo poseg imel uničujoč vpliv na cilje PUN2000 

- ocena E.  Vsi izravnalni in omilitveni mukrepi k večjemu prispevajo k oceni D – bistven vpliv, 

verjetno pa bi še vedno za nekatere vrste vpliv bil uničujoč – E. Namreč šele na dolgi rok se bi 

pokazalo, kaj bi prinesla načrtovana gradnja HE.  

 

2. Regionalnem razvojnem programu Pomurske regije za obdobje 2014-2020 (RRP Pomurje 2014-

2020), ki je temeljni strateški in programski dokument regije, s katerim se usklajujejo razvojni cilji 

v regiji ter določajo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.  RRP Pomurje 2014-2020 

predvideva razglasitev slovenske Mure, kot del 5-državnega biosfernega območja Mura – Drava – 

Donava in razglasitev krajinskega parka Mura. Potrebo je tudi navesti, kateri cilji po programih bi 

bili neizvedljivi.  

 
IV.  

DVOM V DELOVANJE OBVODNE STRUGE in NADOMESTNIH HABITATOV 

Okoljsko poročilo – dodatek, na str. 215 navaja: »Nemoten prehod rib in drugih vodnih  ter na 
vodo vezanih organizmov življa mimo pregrade bo z ustrezno izvedbo obvodnega ekološkega 
kanala zagotovljen.« Vpliv na prehodnost pa ocenjen z nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih 
ukrepo – ocena C. 

Komentar DPRS: Poseg bi imel uničujoč vpliv na prehodnost ribjega življa – ocena E. Kljub 
izgradnji obvodnega kanala, bi bil vpliv na prehodnost še vedno bistven – D, verjetno za 
nekatere reofilne vrste rib še vedno uničujoč  – ocena E. Nikjer ni podana ocena, kak odstotek 
ribjih populacij po vrstah, bi bil zaradi posega zmanjšanj in kak odstotek, naj bi načrtovani kanal 
ohranjal. Menimo tudi, da bi bilo potrebno pri ocenjevanju vpliva obvodne struge na ribe, 
oceniti tudi negativne vplive na sami obvodni strugi, npr. povečano plenjenje ribojedih ptic. Za 
kar imamo dobre dokaze na spodnji Savi na HE Blanca, kjer je na ribji stezi opaženo povečano 
plenjenje rib, tako na vstopnem in izstopnem mestu, kot na sami strugi. Prav tako obstaja dvom 
v zagotavljanje fizikalno-kemijskih parametrov vode v kanalu, ki jih ima reka Mura, kot 
prostotekoča reka. Prav tako obstaja dvom v samo delovanje, saj tudi ribja steza na HE Blanci 
običajno ne deluje. 

 

V primeru gradnje HE Mokrice se je prav tako predvidel obvodni kanal, katerega so opustili, ker je 
Zavod za ribištvo podvomil v njegovo delovanje. Okoljsko poročilo za HE Mokrice1 navaja, da Zavod 
za ribištvo RS v smernicah za DPN zahteva kot nadomestilo za habitat obvodno strugo na relaciji 
Krka-Sava-Sotla, ki bi z izgradnjo akumulacijskega bazena HE Mokrice izgubil svojo funkcijo. Kot 
nadomestilo izgubljenemu habitatu je v smernicah zahteva (Zavod za ribištvo RS) po vzpostavitvi 
približno 7 km dolge trase obvodne struge, ki bi potekala po levem bregu približno od sotočja Krka-
Sava do spodnje vode pod HE Mokrice. V študiji obvodne struge HE Mokrice Zavoda za ribištvo 
                                                           
1
 Okoljsko poročilo za DPN za območje HE Mokrice, izdelal Geateh d.o.o., Opekarska 11, 1000 Ljubljana. 

Izdelovalec za segment narava Aquarius d.o.o. Ljubljana, februar 2013. 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/cpvo/op_he_mokrice.pdf   

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/cpvo/op_he_mokrice.pdf
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Slovenije, 2010, je Zavod podal zaključke glede obvodne struge:  Lastnosti obvodne struge kot 
habitata morajo biti take, da omogočajo življenje predvsem tistim vrstam rib, ki bi bile z uničenjem 
njihovega naravnega habitata na območju HE Mokrice močno prizadete. Pri načrtovanju obvodne 
struge so torej bistvene ekološke zahteve t.i. ciljnih vrst: bolen, upiravec, zvezdogled, beloplavuti 
globoček, velika nežica, zlata nežica in navadna nežica. Kako bo to vplivalo na ohranitev 
najzahtevnejših vrst (upiravca in zvezdogleda) v obvodni strugi ne moremo napovedati. Dvom 
obstaja tudi v dolgoročno uspešnost obvodne struge kot nadomestnega habitata. Poleg tega navaja 
za Savo: Za vrsti upiravec in zvezdogled so določili druga manj optimalna območja Natura 2000, 
zaradi uničujočega vpliva načrtovane gradnje HE Brežice in HE Mokrice, ker ni mogoče ustvariti 
takega nadomestnega habitata - obvodne struge, ki bi omogočil dolgoročno preživetje obeh vrst 
(Obvodna struga HE Mokrice, ZZRS 2010). 
 
V smernicah je podana usmeritev: Izgradnja prehodov za vodne organizme: »Ribja steza oz. prehod 
za ribe mora biti izveden bv sodelovanju s strokovnjakom za ribe oz. institucijo s področja 
sladkovodnega ribištva.« Komentar DPRS: Projekt za ribjo stezo lahko dobro pripravi samo nekdo, ki 
se spozna na hidrologijo in gradbeništvo. Strokovnjak za ribe lahko poda samo smernice z ekološkimi 
zahtevami rib.  
 
Dvom v delovanje nadomestnih habitatov. Obstaja tudi utemeljen dvom, v obstoj in delovanje 
nadomestnih habitatov. Namreč gre za habitate (prodišča, erodirane stene), ki nastajajo pod vplivom 
naravne dinamike reke, ki pa se je ne da nadomestiti. Naravna rečna dinamika ustvarja pestre rečne 
habitate, ki prispevajo k izjemni biotski raznovrstnosti na takih območjih. Kako pester habitat je rečni 
ekosistem, navajajo tudi Smernice evropske komisije na str. 332.  
Tudi o obstoju dvoma v delovanje nadomestnih habitatov je sodišče že razsodilo v sodbi C-521/12, 
točka 32: Poleg tega je treba poudariti, da se načeloma morebitni pozitivni učinki prihodnjega razvoja 
novega habitata – s katerim se želi izravnati izgubo kakovostne površine istega habitatnega tipa na 
varovanem območju – tudi če bi imel ta večjo površino in bil kakovostnejši, le težko predvidijo z 
gotovostjo in so ti v vsakem primeru vidni šele čez nekaj let, kot je to razvidno iz točke 87 
predložitvene odločbe. Zato jih v okviru postopka, določenega v tej določbi, ni mogoče upoštevati. 
 
Presojo posega je potrebno izvesti brez omilitvenih in izravnalnih ukrepov. Namreč obstaja 
utemeljeni dvom v delovanje obvodne struge. 
 

Niso izvedene nobene raziskave o tem kakšne so sploh velikosti in stanje populacij posameznih vrst 
rib in kakšne pogoje je treba v obvodni strugi ustvariti, da bi ustrezali tem ribam. Potrebna je tudi 
raziskava migracij rib v Muri. Vendar pa noben nadomestni habitat ne more nadomestiti uničenega 
rečnega habitata. Dvom pa tudi obstaja v delovanje obvodne struge, kot t.i. omilitvenega ukrepa z 
nadomestnimi habitati (prodišči). 

 

V.  

Ihtiološka študija ni izvedena v skladu z Okvirno vodno direktivo in vpliv na ribe ni 

ustrezno presojan 

Okvirna vodna direktiva (WFD) v Prilogi V. določa elemente kakovosti za razvrščanje po ekološkem 

stanju površinskih voda in sicer za reke, tudi biološki element ribe, ki vključuje sestavo, številčnost in 

starostno strukturo rib. Poleg tega je potrebno pri ocenjevanju ekološkega stanja upoštevati 

                                                           
2
 The N2K Group, European Economic Interest Group (2015). Giudance document on hydropower development 

and Natura 2000. 4th draft for CGBN comments, str. 118. 
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historične podatke. Iz pridobljene ihtiološke študije izdelane iz strani Zavoda za ribištvo tega ni 

zaslediti. Menimo, da je študija nepopolna. Zagotovo lahko trdimo, da se bo ekološko stanje bistveno 

poslabšalo, prav tako biološki element ribe. 

Reofilne vrste rib bodo izginile. Dokazano je, da se po postavitvi pregrade zelo hitro zmanjšata število 

vrst in velikost populacij (Kolman in sod., 2010)3. Da je realno pričakovati izginotje reofilnih vrst, 

kažejo raziskave, ki so bile izvedene na reki Dravi. Zaradi popolne spremembe habitata iz tekočega v 

stoječi ekosistem je na raziskanem območju izginilo kar 17 vrst rib. Od prevladujočih rib v preteklosti 

je izginil sulec, mrena in podust pa sta številčno zdesetkani in v kategoriji redkih vrst. Izginile so v 

preteklosti sicer redke vrste, kot npr. črnooka, kečiga, androga, smrkež, čep in upiravec, ter kapelj, 

piškur, blistavec, lipan in belica. (Šumer, s. in sod., 2014)4. Naj poudarimo, da je območje Mure edino 

recentno nahajališče črnooke! Reka Mura je edino znano recentno območje v Sloveniji za naslednje 

vrste rib: sabljarka Pelecus cultratus, črnooka Ballerus sapa in velika senčica Umbra krameri. Velika 

senčica je bila v Sloveniji najdena samo še na eni lokaciji na slovensko – hrvaški meji v rokavu reke 

Drave, najbližji kraj Središče ob Dravi, leta 2006 (Govedič, M., Spletna stran Bioportal.si). 

Neustrezna ocena za vrsti upiravec Zingel streber in zvezdogled Romanogobio uranoscopus. Poročilo 
za poročanje po Direktivi o habitatih (2013)5 navaja, da sta v kontinentalni biogeografski regiji 
zvezdogled in upiravec v neugodnem stanju. Zvezdogled ima ocene: ohranjenost populacije U1- 
(neugodno stanje se slabša!), ohranjenost habitata U1- (neugodno stanje se slabša!), obeti za 
prihodnost U1- (neugodno stanje se slabša!), končna ocena stanja U1- (neugodno stanje se slabša!).  
Upiravec ima ocene: ohranjenost populacije U1= (neugodno stanje - stabilno). Končna ocena stanja je 
U1- (neugodno stanje se slabša!) (Tabela 2). 

Tabela 2: Poročilo za poročanje po Direktivi o habitatih (2013) navaja, da sta v kontinentalni 
biogeografski regiji zvezdogled in upiravec v neugodnem stanju. 

 

Kljub temu, da gre za dve močno ogroženi vrsti v kontinentalni biogeografski regiji in da vplivov na 
ti dve vrsti ni bilo mogoče oceniti že pri HE Brežice in HE Mokrice, ter kljub temu, da je ZZRS v tem 
primeru že izrazil dvom v obstoj teh dveh vrst, da se je določalo nova območja Natura 2000 za 
ohranjanje teh dveh vrst v ugodnem stanju, je poseg na Muri nesprejemljiv oz. imajo uničujoč vpliv 
– E. 

Poleg tega so se za ti dve vrsti, prav zaradi argumenta, da ni možno ublažiti vplivov do te mere, da bi 
vrsta prešla v ugodno stanje, so se razglasila nova oz. »nadomestna« območja Natura 2000, celo 
manj optimalna območja kot je Sava. Postopek CPVO za Brežice: Poseg HE Brežice je v postopkih 
CPVO in PVO ocenjen s C, kljub temu, da je ZZRS ves čas trajanja postopka opozarjal in izražal dvom v 
možnost izvedbe nadomestnih habitatov, ki bi omogočili obstoj najbolj občutljivim vrstam, kot sta 
zvezdogled in upiravec. Zaradi dvoma v možnost izvedbe takih nadomestnih habitatov, ki bi omilili 
uničujoči vpliv na vrsti, kot sta zvezdogled in upiravec, je ZZRS predlagal iskanje drugih območij. Kar 

                                                           
3
 Kolman, G., Mikoš, M. in Povž, M. (2010). Ribji prehodi na hidroenergetskih pregradah v Sloveniji. Varstvo 

narave, številka 24, str. 85-96. http://www.zrsvn.si/dokumenti/63/2/2010/Kolman_Mikos_povz_2227.pdf 
 
4
 Šumer, S., Povž, M., Štraus, M. in Prezelj, J. (2014). Ocena stanja ribjih populacij v reki Dravi na območju 

vplivnega področja HE Formin in smernice za izboljšanje stanja. Aktualni projekti s področja  upravljanja z 
vodami in urejanje voda. 25. Mišičev vodarski dan 2014. Str. 212-218. http://mvd20.com/LETO2014/R32.pdf  
 
5
 Poročilu za poročanje po Direktivi o habitatih (2013). Spletna stran ZRSVN: 

http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_informacija=579&id_meta_type=65  

Vrsta Biogeografska regija območje razširjenosti ohranjenost populacij ohranjenost habitata obeti za prihodnost končna ocena stanja

Gobio uranoscopus CON FV U1- U1- U1- U1-

Zingel streber CON FV U1= FV U1- U1-

http://www.zrsvn.si/dokumenti/63/2/2010/Kolman_Mikos_povz_2227.pdf
http://mvd20.com/LETO2014/R32.pdf
http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_informacija=579&id_meta_type=65
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so v PVO za HE Brežice tudi zapisali v Tabelo 5-43 za zvezdogleda: »Dodatno je smiselno na ravni 
države zagotoviti zaščito ustrezno velikega območja, ki ga poseljuje zvezdogled v vodotokih 
Slovenije.« Poleg tega OP za postopek CPVO - narava za DPN za HE Brežice navaja, da za vrsti 
upiravec (Zingel streber) in zvezdogled (Romanogobio uranoscopus) vplivov ni mogoče oceniti - X. 

Kljub vsem ocenam in negativnim trendom upiravca in zvezdogleda na nacionalnem nivoju v 
celinski regiji, bi jim sedaj slabšali stanje še v Muri, čeprav ima Mura največji potencial za 
izboljšanje stanja populacij ob izvedbi revitalizacijskih ukrepov, ki so predvideni v PUN 2000 in se 
tudi že izvajajo na mejni Muri v Avstriji. 

V ihtiološki študiji niso vključene raziskave potokov, ki so navedeni v »0 Vodilni mapi«, 0.4.1 Povzetek 
tehničnih poročil. 

 

VI.  
UPORABA PREVIDNOSTNEGA NAČELA 

Direktiva o habitatih v členu 6(3) določa: Pri vsakem načrtu ali projektu, ki ni neposredno povezan z 
upravljanjem območja ali zanj potreben, pa bi sam ali v povezavi z drugimi načrti ali projekti lahko 
pomembno vplival na območje, je treba opraviti ustrezno presojo njegovih posledic glede na cilje 
ohranjanja tega območja. Glede na ugotovitve presoje posledic za območje in ob upoštevanju določb 
odstavka 4 pristojni nacionalni organi soglašajo z načrtom ali projektom šele potem, ko se 
prepričajo, da ne bo škodoval celovitosti zadevnega območja, in, če je primerno, ko pridobijo 
mnenje javnosti.  

V sodbi C-521/12 v točki 25: »... z varstvenimi ukrepi, predvidenimi s projektom trase avtoceste A2, 
ni mogoče izpodbiti take (negativne) presoje. V točki 26 je sodišče razsodilo:  Opozoriti je namreč 
treba, prvič, ker mora pristojni nacionalni organ zavrniti izdajo soglasja k obravnavanemu načrtu ali 
projektu, kadar ni gotovo, da ni škodljivih učinkov za celovitost zadevnega območja, merilo za 
izdajo soglasja iz člena 6(3), drugi stavek, Direktive o habitatih vključuje previdnostno načelo in 
omogoča, da se učinkovito preprečijo škodljivi vplivi predvidenih načrtov ali projektov na celovitost 
varovanih območij. Manj strogo merilo za izdajo soglasja ne bi moglo tako učinkovito zagotoviti 
uresničitve cilja varstva območij, h kateremu stremi navedena določba (sodbi Waddenvereniging in 
Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, EU:C:2004:482, točki 57 in 58, in Sweetman in drugi, 
EU:C:2013:220, točka 41). Dalje v točki 27:  Presoja, opravljena na podlagi člena 6(3) Direktive o 
habitatih, zato ne sme biti pomanjkljiva in mora obsegati celovite, natančne in dokončne 
ugotovitve ter sklepe, ki lahko odstranijo vsak razumen znanstveni dvom o učinkih del, ki so bila 
predvidena na zadevnem varovanem območju (glej v tem smislu sodbo Sweetman in drugi, 
EU:C:2013:220, točka 44 in navedena sodna praksa). V točki 29 je sodišče razsodilo: Nasprotno pa v 
okviru presoje posledic projekta, določene v navedenem členu 6(3), ni mogoče upoštevati varstvenih 
ukrepov, ki jih določa projekt in s katerimi se želi izravnati negativne učinke tega projekta na 
območje Natura 2000. 
 
Poseg načrtovane gradnje HE je potrebno oceniti brez varstvenih ukrepov predvidenih v projektu za 
omilitev oz. izravnavo škodljivih vplivov, prav tako je potrebno v vseh fazah presojanja upoštevati 
načelo previdnosti. 
 
Sodišče je že razsodilo v podobni zadevi, v predsodnem postopku C-304/05, točka 28 je navedeno: 
Kot je Sodišče v tem pogledu že odločilo, se sme soglasje k obravnavanemu načrtu ali projektu izdati 
le pod predpostavko, da so se organi z gotovostjo prepričali o tem, da načrt ali projekt na zadevno 
območje kot tako ne bo vplival negativno. Temu je tako, če z znanstvenega vidika ni nobenega 
razumnega dvoma, da taki učinki ne obstajajo (glej tudi sodbe C-127/02, točki 56 in 59, C-239/04, 
točka 20). 
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Priloga 3 

Seznam ribjih vrst v reki Muri - historični in recentni podatki 

Tabela 1: Ribje vrste povodja reke Mure, ki so jih zabeležili posamezni avtorji v obdobju 

1858 – 1999. Z zvezdico (*) označene vrste so tujerodne vrste. 
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ploščič Abramis brama 
      

+ + + + + + + + + 

kečiga Acipenser ruthenus 
  

+ + + + 
 

+ + + 
 

+ + + + 

pisanka Alburnoides bipunctatus 
        

+ + + + + + + 

zelenika Alburnus alburnus + + + + + + + + + + + + + + + 

ameriški somič* Ameiurus melas 
              

+ 

rjavi ameriški somič* Ameiurus nebulosus 
        

+ + 
 

+ + 
  

jegulja Anguilla anguilla 
        

+ + 
 

+ + 
 

+ 

bolen Aspius aspius + + + + + + + 
 

+ + 
 

+ + + + 

kosalj Ballerus ballerus 
            

+ 
 

+ 

črnooka Ballerus sapa 
         

+ 
 

+ 
  

+ 

babica Barbatula barbatula 
       

+ + + 
 

+ 
 

+ + 

pohra Barbus balcanicus 
   

+ + + 
  

+ + 
 

+ 
   

mrena Barbus barbus 
  

+ + + + + + + + 
 

+ + + + 

androga Blicca bjoerkna + + + + + + + + + + + + + + + 

navadni koreselj Carassius carassius 
 

+ + + + + 
 

+ + + 
 

+ 
 

+ + 

srebrni koreselj* Carassius gibelio + 
  

+ + 
  

+ + + + + + + + 

podust Chondrostoma nasus + + + 
  

+ + + + + + + + + + 

navadna nežica Cobitis elongatoides 
  

+ + + + + 
 

+ + + + + + + 

beli amur* Ctenopharyngodon idella 
       

+ + + 
 

+ + 
  

krap Cyprinus carpio 
  

+ 
   

+ + + + + + + 
 

+ 

ščuka Esox lucius + + + + + 
  

+ + + + + + + + 

ukrajinski potočni piškur Eudontomyzon mariae 
        

+ + 
 

+ 
  

+ 

donavski potočni piškur Eudontomyzon vladykovi 
        

+ 
      

navadni globoček Gobio obtusirostris + + + + + 
   

+ + 
 

+ + + + 

grbasti okun Gymnocephalus baloni 
        

+ 
    

+ + 

navadni okun Gymnocephalus cernuus 
        

+ + 
 

+ + 
 

+ 

smrkež Gymnocephalus schraetzer 
        

+ + 
 

+ 
  

+ 

sulec Hucho hucho 
  

+ + + + 
  

+ 
      

srebrni tolstolobik* Hypophthalmichthys molitrix 
        

+ 
     

+ 

sivi tolstolobik* Hypophthalmichthys nobilis 
        

+ 
      

sončni ostriž* Lepomis gibbosus 
       

+ + + + + + + + 

belica Leucaspius delineatus 
        

+ 
     

+ 

jez Leuciscus idus + + + + + + 
 

+ + + 
 

+ + 
 

+ 

klenič Leuciscus leuciscus + + 
 

+ + + 
 

+ + 
 

+ + + + + 

menek  Lota lota 
   

+ 
  

+ + + + 
 

+ + + + 

činklja Misgurnus fossilis 
  

+ + + 
  

+ + + 
 

+ 
  

+ 

šarenka* Onchorhynchus mykiss 
        

+ + 
 

+ 
   

sabljarka Pelecus cultratus 
       

+ 
 

+ 
 

+ 
   

navadni ostriž Perca fluviatilis + + + + + + + + + + + + + + + 

pisanec Phoxinus phoxinus 
        

+ 
     

+ 

psevdorazbora* Pseudorasbora parva 
        

+ + 
 

+ + + + 

pezdirk Rhodeus amarus 
  

+ 
     

+ + + + + + + 

Keslerjev globoček Romanogobio kessleri 
          

+ 
 

+ 
  

zvezdogled Romanogobio uranoscopus 
              

+ 

beloplavuti globoček Romanogobio vladykovi 
        

+ + + + + + + 

rdečeoka Rutilus rutilus + + + + + + 
 

+ + + + + + + + 

platnica Rutilus virgo 
   

+ + + 
  

+ 
  

+ 
  

+ 

zlata nežica Sabanejewia aurata balcanica 
        

+ 
    

+ + 

potočna postrv Salmo trutta f. fario 
  

+ + + 
   

+ + 
 

+ 
 

+ + 

smuč Sander lucioperca + + + + + + 
 

+ + + + + + + + 

rdečeperka Sardinius erythrophthalmus 
       

+ + + 
 

+ + + + 

som Silurus glanis 
  

+ + + + 
 

+ + + 
 

+ + + + 
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klen Squalius cephalus + + + + + + + + + + + + + + + 

blistavec Telestes souffia 
        

+ + 
 

+ 
   

lipan Thymallus thymallus 
  

+ + 
           

linj Tinca tinca 
   

+ 
   

+ + + 
 

+ + 
 

+ 

velika senčica Umbra krameri 
        

+ + 
 

+ 
  

+ 

ogrica Vimba vimba 
        

+ + + + + + + 

upiravec Zingel streber 
   

+ + + 
         

čep Zingel zingel 
   

+ + + + + + + 
 

+ + + + 

 

Tabela 2: Ribje vrste registrirane v zadnjih 200 letih v reki Muri. Z rdečo barvo so zapisane 

tujerodne vrste. Oznake: RS – rdeči seznam rib (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih 

vrst v rdeči seznam. Ur. l. RS, št. 82/2002), Uredba – zavarovane vrste (Uredba o zavarovanih prosto 

živečih živalskih vrstah. Ur. l. RS, št. 46/04, 115/2007, 36/2009, 15/2014), N2000 – ribje vrste na 

Habitatni direktivi, Bonn - Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali, CMS (Bonska 

konvencija), Bern - Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih 

naravnih življenjskih prostorov (Bernska konvencija), CITES - Konvencija o mednarodni trgovini z 

ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami in ENDEM – donavski endemit. 

Slovensko ime Latinsko ime RS Uredba N2000 Bonn Bern CITES ENDEM 

ploščič Abramis brama 
       

kašikar 
Acipenser 
güldenstaedtii    

2 
   

kečiga Acipenser ruthenus R 1A, 2A 
 

2 3 da 
 

pisanka 
Alburnoides 
bipunctatus 

O1 
   

3 
  

zelenika Alburnus alburnus O1 
      

črnomorska čepa  Alosa immaculata R 2B HD 
 

3 
  

črni  somič Ameiurus melas 
       

rjavi somič Ameiurus nebulosus 
       

jegulja Anguilla anguilla Ex? 1A, 2A 
   

da 
 

bolen Aspius aspius E 2A 1130 
 

3 
 

da 

kosalj Ballerus ballerus R 2A 
  

3 
  

črnooka Ballerus sapa R 2A 
  

3 
  

babica Barbatula barbatula O1 
      

pohra Barbus balcanicus 
 

2A 
  

3 
 

da 

mrena Barbus barbus E 2A 
     

androga Blicca bjoerkna 
       

zlati koreselj Carassius auratus 
       

navadni koreselj Carassius carassius 
       

srebrni koreselj Carassius gibelio 
       

podust Chondrostoma nasus E 2A 
  

3 
  

navadna nežica Cobitis elongatoides V 1A, 2A 1149 
 

3 
 

da 

kapelj, glavač Cottus gobio V 2A HD 
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beli amur 
Ctenopharyngodon 
idella        

krap - gojeni Cyprinus carpio 
       

krap - negojeni Cyprinus carpio E 1A 
     

ščuka Esox lucius V 2A 
     

donavski  piškur 
Eudontomyzon 
vladykovi  

2B 1098 
 

3 
 

da 

goli zet Gasterosteus aculeatus R 1A, 2A 
     

navadni globoček Gobio obtusirostris 
       

grbasti okun Gymnocephalus baloni E 1A, 2A HD 
 

3 
  

navadni okun Gymnocephalus cernua O1 2A 
     

smrkež 
Gymnocephalus 
schraetzer 

E 1A, 2A 1157 
 

3 
 

da 

sulec Hucho hucho E 2A HD 
 

3 
 

da 

beluga Huso huso 
   

2 2, 3 
  

srebrni tolstolobik 
Hypophthalmichthys 
molitrix        

sivi tolstolobik 
Hypophthalmichthys 
nobilis        

sončni ostriž Lepomis gibbosus 
       

belica Leucaspius delineatus Ex? 1A, 2A 
  

3 
  

jez Leuciscus idus E 2A 
     

klenič Leuciscus leuciscus E 2A 
     

menek  Lota lota E 2A 
     

postrvji ostriž Micropterus salmoides 
       

činklja Misgurnus fossilis E 2A 1145 
 

3 
 

da 

šarenka Onchorhynchus mykiss 
       

sabljarka Pelecus cultratus R 1A, 2A 2522 
 

3 
 

da 

navadni ostriž Perca fluviatilis 
       

pisanec Phoxinus phoxinus 
       

psevdorazbora Pseudorasbora parva 
       

pezdirk Rhodeus amarus E 2A 1134 
 

3 
 

da 

Keslerjev globoček Romanogobio kesslerii V 1A, 2A 2511 
 

3 
  

zvezdogled 
Romanogobio 
uranoscopus 

V 2A 1122 
 

3 
  

beloplavuti 
globoček 

Romanogobio vladykovi V 1A, 2A 1124 
   

da 

rdečeoka Rutilus rutilus 
       

platnica Rutilus virgo E 2A 
  

3 
 

da 

zlata nežica Sabanejewia balcanica E 2A HD 
 

3 
  

potočna postrv Salmo trutta f. fario E 
      

potočna zlatovčica Salvelinus fontinalis 
       

smuč Sander lucioperca E 
      

rdečeperka 
Sardinius 
erythrophthalmus        

som Silurus glanis E 
   

3 
  

klen Squalius cephalus 
       

blistavec Telestes souffia E 1A, 2A HD 
 

3 
 

da 
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lipan Thymallus thymallus V 
   

3 
  

linj Tinca tinca E 
      

velika senčica Umbra krameri V 1A, 2A 2011 
 

2 
 

da 

ogrica Vimba vimba E 
   

3 
  

upiravec Zingel streber E 2A 1160 
 

3 
 

da 

čep Zingel zingel E 2A 1159 
 

3 
 

da 
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Priloga 4 

Vpliv HE na ribe 

Ribe so indikatorji stanja vodnega okolja 

Ribe so kot terciarni proizvajalci najvišje v prehranjevalni verigi vodnega okolja in odražajo 

motnje, ki jih prepoznamo tako po spremenjeni vrstni sestavi kot po starostni strukturi 

populacije in številčnosti vrst.    

V Evropi se ribe kot pokazatelje stanja vodnega okolja uporablja šele nekaj let, največjo 

veljavo dobivajo s sprejetjem VD. So namreč odlični pokazatelji stanja okolja, vendar ni 

dovolj samo vèdenje ali so v vodi ribe ali ne. Prisotnost rib še ne pomeni, da je voda čista ali 

onesnažena in ali se stanje izboljšuje ali slabša. Vedeti je treba katere vrste rib so v vodnem 

okolju, koliko jih je, v kakšnem kondicijskem stanju so itd. Poznavanje vrstne sestave ribje 

populacije in stanje njihovih populacij so po smernicah VD najpomembnejši pokazatelji 

ekološkega stanja vodnega telesa.   

Naseljenost in vrstna sestava ribje populacije sta v veliki meri odvisna od človekovega 

delovanja oz. vpliva na območje, kjer žive. Kadar vemo, katere vrste nek vodni prostor 

naseljujejo in kakšne so njihove populacije, lahko te vplive vsaj deloma omilimo ali bolje 

rečeno, z načrtovanim gospodarjenjem prilagodimo spremenjenemu stanju okolja.   

Razlog, da so ribe odličen pokazatelj dobrega ali slabega vodnega okolja je vsekakor njihovo 

večletno bivanje v vodi, spremembam v vodnem okolju so neposredno izpostavljenje, nanje 

pa se različne vrste tudi razliĉno odzovejo, odvisno od njihove obĉutljivosti ali tolerance do 

spremenjenih življenjskih pogojev. Na kemično, fizikalno in biološko degradacijo se ribe 

odzivajo na značilen in celo vrstno specifičen način, zato je velikega pomena poznavanje 

njhovih življenjskih potreb oziroma ekoloških značilnosti.    

 

Vplivi izgradnje in delovanja HE na ribe 

Z izgradnjo hidroelektrarn se rečni ekosistem močno spremeni. Izgradnja hidroelektrarne ni 

enkraten poseg v vodotok, temveč vrsta posegov v vodni in obvodni prostor. Z utrjevanjem 

rečnih bregov, izgradnjo pregrad in nasipov, poglabljanjem struge, prekinitvijo vodnega toka 

med gradnjo HE itd., se vodotok in njegovo obrežje spremeni na več kilometrov dolgih 

razdaljah. Posledice zaradi posegov in sprememb se pojavijo takoj po izgradnji oziroma po 

začetku obratovanja ali pa z zakasnitvijo po enem ali več letih (Ward s sod., 1979). Nekaterih 

negativnih vplivov izgradnje in delovanja hidroelektraren ni mogoče izničiti oz. omiliti. Taki 

negativni vplivi so sprememba naravnega nihanja vode, sprememba temperature vode, 

fragmentacija prostora, zmanjšana naravna količina vode v strugi, sprememba naravnih 
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habitatov na več kilometrov dolgih razdaljah, vpliv na vrstno sestavo rib in velikosti njihovih 

populacij, vpliv na transport sedimentov itd.  

Vpliv pregrad in zajezitvenih jezer na ribe 

Negativen vpliv visokih rečnih pregrad na stalne rečne ribe ni mogoče izničiti. Izgradnje 

hidroelektrarn: 

 spreminjajo vzdolžne in prečne kontinuitete struge vodotoka ter s tem vplivajo 

neposredno na ihtiocenozo, ribje populacije in druge vodne organizme. Zaradi zajezitve 

se rečni habitat spremeni v jezerskega, ki ni več primeren za rečne vrste, rečni kontinuum 

je prekinjen (Vannote, 1980) in habitati razkosani (fragmentacija rečnega habitata) 

(Kolman in sod., 2010). Hidroenergetske pregrade vplivajo na preživetje in obnavljanje 

ribjih populacij (Kolman in sod., 2010), na starostno strukturo ribjih populacij (Fette in 

sod. 2006). Fette in sod. (2006) so v raziskavi dokazali, da se struktura populacije potočne 

postrvi Salmo trutta fario v reki z zajezitvami močno razlikuje od populacij v naravno 

ohranjenih vodotokih. V reki z zajezitvami so prevladovale potočne postrvi srednje 

velikosti, skoraj popolnoma so bile odsotne velike ribe in majhne mladice. Spremenjeni 

habitat in razmere za rast in razvoj rib ustvarjajo tudi vedenjske ovire za ribe, s čimer 

vplivajo tudi na fiziologijo rib (SONGS Mitigation Program, 2000). Jungwirth (1998) 

navaja, da se zaradi negativnega delovanja pregrad na življenjski prostor, ribje populacije 

manjšajo in razdelijo v številne manjše podpopulacije tudi populacije manjših vrst, kot sta 

kapelj in rečna babica. 

 

 spremenijo pretočni rečni habitat v jezerski. Vpliv se pojavi takoj. Zajezitve vplivajo na 

rečno hidrologijo in sezonsko spremenljivost pretoka (Kolman in sod., 2010), kar ima 

neposredni vpliv na ihtiocenozo. Včasih ostanejo odrasle rečne ribe še nekaj časa v 

akumulaciji ali zahajajo vanjo iz pritokov, postopoma pa izginejo, ker nimajo več na 

razpologo drstišč, ki so bodisi fizično uničena med gradnjo ali potopljena. V novem 

ekosistemu nastopi takošnje pomanjkanje ustrezne hrane (McCartney in sod., 2001). Ob 

ojezeritvi voda se preplavi rečne brežine in plitvine, kjer je talna biomasa največja in 

talne ribe ostanejo brez hrane. Količina biomase rečnega bentosa (talni organizmi) po 

regulaciji vedno upade, raznovrstnost pa se bodisi zmanjša ali pa se spremeni vrstna 

sestava združbe. V kakšnem obsegu se te spremembe pojavijo je odvisno od pogojev in 

velikosti posega. Šumer in sod. (2014) so v raziskavi za reko Dravo ugotovili, da je zaradi 

izgradnje hidroelektrarn na Dravi na raziskovanem območju izginilo kar 17 vrst rib. Od 

prevladujočih rib v preteklosti je izginil sulec, mrena in podust pa sta številčno zdesetkani 

in v kategoriji redkih vrst. Izginile so v preteklosti sicer redke vrste, kot npr. črnooka, 

kečiga, androga, smrkež, čep in upiravec, ter kapelj, piškur, blistavec, lipan in belica.  

 

 Vpliv na gorvodne in dolvodne habitate. Graditev elektrarn lahko na različne načine 

posredno vpliva na rečno ekologijo, strukturo rečnih bregov in rečne struge, kakovost 
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vode, medsebojno povezavo rečnih sistemov ter posledično na stanje rečne biocenoze. Z 

zajezitvijo reke nastane nad jezom akumulacija. Nastala inundacija spremeni mokrišča, 

gozdove in druge habitate v bližini vodotokov. Hidroenergetske pregrade vplivajo na 

zmanjšanje hitrosti vodnega toka, posledično se povečata sedimentacija in 

zamuljevanje rečnega dna. Gorvodno od pregrade je povečano odlaganje sedimenta, 

dolvodno pa pomankanje, kar vpliva na oblikovanje hidromorfoloških struktur vodotoka 

in s tem na pestrost habitatov. Novonastala zajezitev ima sicer večjo vodno površino, 

vendar manj ribjih habitatov, ki se običajno ohranijo le v izlivnih delih pritokov ali na 

zamuljenih plitvinah v sami zajezitvi. (Kolman in sod., 2010)  

 

 Vpliv na migracijo rib. Migracije so usmerjena aktivna gibanja rib med dvema različnima 

habitatoma in se praviloma pojavljajo redno ob določenem času. Ribe migrirajo iz 

razlogov razmnoževanja (drstišča), prehranjevanja (pasišča) in iskanja zatočišč/ počivališč 

(Lucas in sod. 2001). Seli se zelo veliko evropskih vrst rib (Armin, 1998), celo take za 

katere si je težko predstavljati, da se sploh premaknejo iz svojega habitata. Tako navajajo 

za ploščiča dolžino 58 km gor in 75 km dolvodno selitev, za mreno 9-20 km, za podust 

140 km gorvodno in 446 km  dolvodno, za krapa 11 km gorvodno, za ščuko 5 km 

dolvodno, za klena 139-148 km gorvodno, za rdečeoko 72 km dolvodno, za rdečeperko 

66 km gorvodno, za lipana navajajo zelo različne vrednosti od 6 km v manjših vodotokih, 

od 20-30 km v srednje velikih in do 50 km v velikih vodotokih, in za linja do 126 km 

dolvodno. Vse omenjene vrste živijo tudi v reki Muri.  

Prekinitev selitvenih poti je ena izmed najbolj dramatičnih posledic, ki se pokaže takoj po 

zajezitvi reke. Večina krapovskih vrst, ki predstavlja 42 % evropskih vrst, med njimi je tudi 

podust, ni sposobna prečkati višjih naravnih ali umetnih ovir. Vsaka ovira v vodotoku je 

resna ovira pri premikanju po vodotoku. V Evropi je okoli 200 domorodnih vrst rib in med 

temi je 12 vrst resno ogroženih in 16 prizadetih neposredno prav zaradi izgradnje visokih 

pregrad in posledično preprečene migracije. (Northcote, 1998)  

Večina raziskav o migracijah rib obravnava odrasle osebke v času drsti, manj pa migracije 

osebkov vseh vrst, velikosti in starosti zaradi prehranjevanja.  

Migracije na pasišča so zelo pogoste v zmernem podnebnem pasu in so lahko kot pasivna 

selitev zaroda z drstišča še preden se prične hraniti, ali pa ostanejo zarod in mlade ribe 

več let na istem mestu preden se aktivno preselijo na pasišče. Namen migracije je jasen, 

najti oziroma izboljšati in izkoristiti hrano zaradi rasti, plodnosti ali zaradi preživetja. V 

večini primerov je tako, da gredo ribe s pasišča, kjer je dovolj hrane, vendar ni primerno 

za drst, na predel kjer se lahko drstijo, čeprav so možnosti na drstišču za prehranjevanje 

odraslih rib in zaroda daleč od optimalnih. Znanih je cela vrsta migracij rib iz jezer ali iz 

morja, kjer je hrane v izobilju na drst v reke in potoke, kjer je hrane malo. Tako se selijo 

piškurji, jesetrovke, lipan, postrvi, krapovci (jez, ogrica) itd. Nekatere vrste so torej 

prizadete neposredno zaradi spremembe življenjskega prostora, veliko pa jih je 

prizadetih zaradi preprečene migracije in premikanja zaradi izravnavanja rečnih strug, 

regulacij, čolnarjenja in gradbenih posegov v brežine. Taki posegi prizadenejo okoli 18 % 
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evropskih ribjih vrst (Lelek, 1987). Med najbolj prizadetimi je podust Chondrostoma 

nasus in to v vseh evropskih deželah, ki jih naseljuje. 

Večinoma se ribe selijo spomladi v času drsti. Rdečeoka, klenič, androga, podust, klen se 

pričnejo seliti sredi marca in se selijo dokler je temperatura vode med 10 – 15°C. Sredi 

maja pri temperaturi vode 13 - 15°C se pričnejo seliti mrena, ploščič in spolno zreli kleni, 

postrvi pa šele maja in se selijo do jeseni. 

 

 Vpliv temperaturnih sprememb. Stalne rečne ribje vrste so prilagojene na določene 

dnevne in letne temperaturne pogoje v vodotokih. Akumulacije pa delujejo kot termalni 

regulator. V zmernem podnebju so pri talnih izpustih  poletne temperature dolvodno 

nižje kot v normalnih rečnih pogojih in zimske višje, medtem ko se gorvodne spremembe 

kažejo s toplejšo površinsko vodo poleti. (McCartney in sod., 2001) Ko se temperaturni 

režim vode po zajezitvi spremeni, se spremenijo optimalni temperaturni pogoji in čim 

večje so te spremembe, večji je vpliv na ribe in večje so posledice. Ribe se niso sposobne 

prilagajati novim temperaturnim režimom. To velja zlasti za tiste vrste, ki živijo v majhnih 

temperaturnih razponih. Nemalokrat jih po zajezitvi v reki najdemo precej nižje pod 

akumulacijami, kjer se zanje temperature zopet normalizirajo. Manj so prizadete ribe, ki 

živijo v vodah z večjimi temperaturnimi razponi, in populacije teh se nemalokrat 

povečajo. Spremenjeni temperaturni režim manj prizadene odrasle ribe, za razvoj 

mladostnih stadijev pa je uničujoč. Takoj po ojezeritvi navadno izginejo tudi manjše ribje 

vrste, ki imajo zelo kratko življenjsko dobo, ali take, ki slabo plavajo. 

 

 Vpliv spremenjenih pretokov in vodostajev. Osiromašenje vodnih pretokov do katerega 

prihaja pod pregradami hidroenergetskih objektov povzroča vrsto sprememb in omejitev 

v delovanju vodnih ekosistemov. Napovedovanje sprememb v ribjih populacijah je zelo 

zahtevno in napake so lahko zelo velike. Razlog je kompleksnost sistema. Kot smo že 

omenili, spremembe najprej nastopijo v samem prostoru (fizikalne, kemijske in geološke 

spremembe) in te povzročajo spremembe v živem svetu. Živ svet tekočih voda je zelo 

heterogen in medsebojno izredno prepleten. Poznana je biologija in ekologija le 

manjšega dela tega sveta, veliko vrst in povezav ni poznanih. V nadaljevanju so navedene 

bistvene spremembe, ki se pojavijo pod pregradami.   

Zmanjšanje razpoložljivega življenjskega prostora ali tako imenovane koristne vodne 

površine povzroča zmanjšanje celotne biomase na odseku pod pregrado, tudi biomase 

rib, posledice pa so opazne tudi več km dolvodno. Zmanjšanje biološke raznovrstnosti in 

spremembe vrstnega sestava kot posledica izginotja posameznih ekoloških niš je opazna 

na celotni biocenozi, tudi pri ribah.   

Zmanjšanje samočistilne sposobnosti vode v sled zmanjšanja biomase na dolvodnih 

odsekih je naslednji negativni efekt, ki ga prinašajo vodne pregrade in odvzem vode. 

Pretvorba organskih snovi je zmanjšana in se odraža v poslabšanju kvalitete vode, kar 

ima lahko za posledico spremembo v vrstnem sestavu rib. Vrste, ki so občutljive za 

onesnaženje izginejo, pojavijo se tiste manj občutljive.   
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Nestabilnost prodnih nanosov - zmanjšanje pretokov oziroma odvzem vode v sušnem 

obdobju povzroča sterilnost velikega dela prodnih nanosov, ki sicer predstavljajo 

življenjski prostor mnogim rastlinskim in živalskim vrstam, ribam pa zmanjšanje pasišč - 

površin za prehranjevanje.    

Zmanjšana sposobnost zadrževanja vode se pojavlja zaradi dejstva, da je velik del 

prvotno omočene vodne površine - struge, dalj časa osušen in postane "nepremočljiv", 

voda težje prodira v intersticielne prostore. Hitrosti vode (površinski tok) se zaradi tega 

povečajo, čas zadrževanja vode v produ pa se skrajša.   

Povečanje temperature vode nastopi kot posledica zmanjšanih globin vodnega telesa 

dolvodno od pregrade. Vemo, da je vsebnost kisika raztopljenega v vodi v obratnem 

sorazmerju z dvigom temperature vode in je torej povečanje temperature tudi vzrok 

zmanjšanju raztopljenega kisika. Tudi kisik je lahko omejitveni faktor za nekatere vrste 

rib.   

Pogosto zaradi zmanjšanih pretokov pride do odsekov, kjer prodni nanosi lokalno tvorijo 

strukture, ki na posameznih odsekih strugo enostavno "posušijo", razpoložljivi pretok 

vode izgine v prodni nanos, površinskega toka vode pa ni ali je tako majhen, da ribam 

onemogoča migracije - premikanje na pasišča ali drstišča. Pomanjkanje hrane in drstišč 

povzroči zmanjšanje biomase rib. Strukturne spremembe habitata. Zmanjšanje pretokov 

pod pregradami ima za posledico zmanjšanje predvsem števila tolmunov in tudi brzic.  

Tolmuni pa so habitati, ki jih navadno naseljujejo večje - odrasle ribe. Opazne so torej 

tudi spremembe v starostni strukturi ribje populacije. Spremenjena dinamika pretokov 

vode ima za posledico spremembe v strukturi substrata dna, kar povzroča izginjanje 

specifičnih, za obstoj vrste najpomembnejših habitatov - drstišč. Vse salmonidne in 

mnoge druge vrste rib se namreč drstijo na prodnih podlagah. Struktura substrata dna na 

njihovih drstiščih je specifična, večinoma z delci velikosti 2-6 cm.   

Dolvodno od pregrad se ribji habitati zelo spremenijo, predvsem se zmanjšajo življenjski 

prostori posebno v kritičnih vodostajih, ki pa so odvisni predvsem od uravnavanja 

pretoka vode prek jezu. Zaradi pogostih nihanj vodne gladine  se zmanjšajo ali izginejo 

tako drstišča kot pasišča, ki so običajno v plitvejših predelih reke. Ti predeli so tudi pod 

vplivom dnevnonočnih nihanj vode v akumulacijah in pod pregradami, ki ponekod 

presegajo 2 m. Ta nihanja so za habitate rib izredno uničujoča. Zelo se zmanjšajo ali celo 

izginejo s hrano bogati, plitvejši in toplejši predeli z mirno vodo, kjer se zadržujejo 

predvsem zarod in mladice.    

Spremembe naravnega hidrološkega režima: umetno regulirani pretoki, ki jih narekuje 

proizvodnja električne energije vodijo k umetnemu hidrološkemu režimu na odsekih pod 

pregradami. Največji nizki pretoki so lahko še bolj sušni od naravnih, nizki pretoki so bolj 

pogosti v primerjavi z naravnimi. Te spremembe lahko vodijo tudi do propada iker na 

preostalih drstiščih ali do osušitve predelov-specifičnih habitatov, kjer se zadržuje 

izvaljeni zarod.  
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 Zakasneli vplivi zaradi jezov in akumulacij. Zajezitve torej vplivajo na odrasle rečne vrste 

rib negativno, ker jim spremenjeni pogoji ne nudijo odgovarjajočih pogojev za preživetje. 

Temu sledijo druge, zelo obsežne spremembe, kot je spremenjen kemizem vode, 

temperatura, interakcija med novo naseljenimi vrstami rib, ki jim pogoji po ojezeritvi 

pogoji bolj ustrezajo in avtohtonimi vrstami (Hellawell, 1986). Ojezeritve vplivajo 

negativno na mladice in na zarod. Potovanje preko jezer je počasnejše kot neposredno z 

vodnim  tokom. Med preseljevanjem iz drstišč v nove, za preživetje ustrezne habitate se 

poveča smrtnost mladic in zaroda zaradi počasnejšega potovanja, poleg tega so ribe bolj 

izpostavljene plenilcem, pojavi se večja možnost obolevanja, itd.   

Včasih se posledice vplivov na vodni živelj pojavijo šele po nekaj letih. Določene vrste rib 

ne izginejo takoj, ampak velikost populacij počasi upada vse do popolnega izginotja. Ti 

zakasneli vplivi so slabo poznani in razumljivi. Vplivi zajezitve se navadno vlečejo več 

kilometrov po toku navzdol. Eden takih zakasnelih vplivov je spreminjanje habitata pod 

pregrado zaradi počasnega pretoka vode v daljšem časovnem obdobju. Po podatkih 

MacCartney-a in sod. (2001) je kljub v svetu narejenim raziskavam, v mnogih primerih 

nemogoče napovedati natančnega vpliva, saj so lahko vplivi na sicer primarni ekosistem 

izjemno dolgotrajni, morda celo stoletni.    

Pregrade zadržujejo vodo v spomladanskih viških, kar pomeni, da tekom leta ni visokih 

voda v reki pod pregradami. Izguba visokih voda, ki so potrebne za vzdrževanje oblike 

rečne struge, so pomembne pri vzdrževanju ribjih habitatov. Zmanjšanje pretoka v 

nekaterih predelih lahko zmanjša raznolikost struge, jo poglobi ali zasuje, kar seveda 

spremeni tipe in število ribjih habitatov.   

Dejavnik, ki zelo vpliva na rečne ribe v reguliranih delih pod pregradami ali nad njimi je 

plenilstvo ali kompeticija z novo naseljenimi, običajno tujerodnimi vrstami rib, ki jih je 

danes v vseh deželah sveta prepolno. Vlagajo jih izključno zaradi ribolovnih interesov. 

Vpliv takih rib se lahko pojavi hitro ali šele po nekaj letih (Balujut, 1982).   

 

Zakon o ohranjanju narave 

Zakon o ohranjanju narave – ZON-C (Ur. l. RS, št. 46/14) v 14. členu (splošni varstveni režim) 

določa, da je rastlinsko ali živalsko vrsto prepovedano iztrebiti. Prepovedano je  zniževati 

število rastlin ali živali posameznih populacij, ožati njihove habitate ali slabšati njihove 

življenjske razmere do take mere, da je vrsta ogrožena. 

V zgornjem toku reke Mure (mejna Mura) se zaradi izgradnje HE pričakuje izginotje 18 vrst 

rib: kečiga, sulec, potočna postrv, lipan, platnica, pisanec, sabljarka, beloplavuti globoček, 

zvezdogled, jez, podust, blistavec, ogrica, pohra, činklja, čep, upiravec in menek. Zmanjšanje 

populacij pa pri osmih vrstah rib: klen, klenič, mrena, pisanka, navadni globoček, bolen, 

navadna nežica in rečna babica. 

V spodnjem toku reke Mure pa se zaradi izgradnje HE pričakuje izginotje 19 vrst rib: kečiga, 

sulec, potočna postrv, lipan, platnica, pisanec, sabljarka, beloplavuti globoček, zvezdogled, 
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jez, podust, blistavec, ogrica, pohra, činklja, čep, upiravec, smrkež in menek. Zmanjšanje 

populacij pa pri osmih vrstah rib: klen, klenič, mrena, pisanka, navadni globoček, bolen, 

navadna nežica in rečna babica. 
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