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Ministrstvo za infrastrukturo 
Direktorat za energijo 
Langusova 4 
SI-1535 Ljubljana 
Poslano na: gp.mzi@gov.si  

 

Zadeva: Pripombe DPRS na osnutek "Energetskega koncepta Slovenije (EKS)"  in okoljsko poročilo. 

Spoštovani, 
 
Ministrstvo za infrastrukturo je na spletni strani objavilo Javno razgrnitev osnutka EKS in okoljskega 

poročila. Rok za oddajo pripomb je  2.3.2018.  

DPRS ne moremo strinjati z ignoranco Ministrstva za infrastrukturo, saj ni upoštevalo nobenih naših 

pripomb, ki smo jih posredovali 15.1.2018, niti pripomb, ki smo jih pošiljali tekom celega procesa 

nastajanja EKS od leta 2015. Udeležili smo se tudi obeh javnih posvetov za EKS na katerih smo jasno 

izrazili svoja stališča, argumente in zahteve v zvezi z EKS. Dne 14. 2. 2018 smo se udeležili posveta v 

Ljubljani v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dne 22. 2. 2018 pa smo bili 

prisotni na regionalnem posvetu v Mariboru, ki ga je organiziral Elektro Maribor.  

Ob dejstvu, da niste upoštevali nobene naše pripombe, ki smo jih posredovali na predpisanem 

obrazcu 15.1.2018, vam ponovno posredujemo iste pripombe, ki so priloga temu dopisu. 

Hkrati pa opozarjamo, da je nesprejemljivo, da EKS omogoča maksimalno izrabo vodotokov v 

energetske namene ob dejstvu, da je 50 % vodotokov že zaradi energetske izrabe uničenih. Prav 

tako EKS predvideva posege v območja Natura 2000. Kar bi moralo upoštevati tudi okoljsko poročilo 

(OP). OP bi moralo presojati vpliv EKS na ribe in njihove habitate na nacionalni ravni, saj nekaterim 

vrstam rib v primeru dodatnega uničevanja vodotokov grozi v Sloveniji izginotje/ izumrtje. Dejstvo je, 

da smo danes na vseh obstoječih HE nad 10 MW priča izginjanju rečnih vrst rib in da je stanje na 

nacionalnem nivoju alarmantno. 

Glede na alarmantno stanje rečnih ekosistemov in izginjanje ribjih vrst, ki smo jim v Sloveniji priča, bi 

bilo nujno razglasiti izključitvena območja, kjer HE objektov ne bi bilo možno graditi. Zagotovo tej 

kategoriji ustrezajo vsa območja Natura 2000, saj varujemo zadnje ostanke rek in tudi ribje vrste, 

katerim v Sloveniji grozi izginotje, ali siromašenje genskega materiala, zaradi fragmentacije in izgube 

habitata, ter številnih drugih negativnih vplivov.  
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EKS v taki obliki bo imel na območja Natura 2000, med drugim tudi na njihovo celovitost in 

povezanost uničujoč vpliv - E. Verjetno bomo priča izginotju katere izmed rečnih vrst rib na 

nacionalnem nivoju. 

 

Zahtevamo, da se v EKS zapiše:  
 
»Reka Mura ni predmet energetske izrabe in se jo razglasi za izključitveno območje.« 

 

»Vsa območja Natura 2000 se razglasi za izključitvena območja, območja, kjer HE ni možno 

graditi!« 

K odstavku (54) se doda: »Za namene izboljšanja stanja vodotokov, kjer HE že stojijo, se naloži 
proizvajalcem, da do leta 2020 izvedejo vse potrebne ukrepe za izboljšanje stanja vodotokov po 
načelu »onesnaževalec plača«. Kar bo tudi prispevalo k doseganju cilja Vodne direktive, ta je 
doseganje dobrega ekološkega stanja površinskih in podzemnih voda. Vzpostavi se državna baza 
ribjih monitoringov za vse vodotoke, z namenom spremljanja uspešnosti izvedenih ukrepov. 
Monitoringe se objavlja javno.  

 

Lep pozdrav! 
Andreja Slameršek 
Predsednica 

  

Poslujemo brez žiga. 

 

 

Priloga: Pripombe DPRS  z dne 15.1.2018 


