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PRITOŽBA 

zoper Odločbo števila 35409-128/20144 – MKO/100 z dne 29.1.2018 

 

 

 dva krat (2x) 

 priloge po dokaznih predlogih 

 taksa po pozivu 

 

 

Dne 19.2.2018 je pritožnik prejel izpodbijano odločbo števila 35409-128/20144 – MKO/100 z dne 29.1.2018 

(izpodbijana odločba), s katero je MOP pritrdil sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja za 

Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020, kot so opredeljeni v programu.  

 

Pritožnik zoper izpodbijano odločbo Ministrstva za okolje in prostor števila 35409-128/20144 – MKO/100 z dne 

29.1.2018 pravočasno vlaga predmetno pritožbo in sicer iz razlogov kršitve pravil postopka, napačne uporabe 

materialnega predpisa in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Pritožnik Vladi RS kot pritožbenemu organu 

predlaga, da pritožbi ugodi, odpravi izpodbijano odločbo in vrne zadevo, skupaj z ustreznimi navodili 

prvostopenjskemu organu v ponovno obravnavo in odločanje. 

 

Dokaz: - fco izpodbijane odločbe  

 

mailto:dprslovenije@gmail.com
http://www.dprs.si/sl
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Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS) se zavzema za ohranitev prosto živečih domorodnih vrst rib in 

njihovih habitatov, katerih ohranitev v ugodnem stanju je ključna za njihovo preživetje. V evropskem merilu je 

med vsemi živalskimi skupinami največ ogroženih vrst prav med ribami, kar tretjini grozi izumrtje, zaradi 

uničevanja njihovih habitatov
1
.  

 

DPRS deluje v javnem interesu. Z odločbo št. 215-4/2015 (Priloga 2) je ministrstvo za okolje in prostor (MOP) 

podelilo DPRS status nevladne organizacije na področju ohranjanja narave, ki deluje v javnem interesu. Zakon o 

ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/2004 – uradno prečiščeno besedilo ZON-UPB-2, 8/10-SZKZ-B in 46/14; v 

nadaljevanju ZON) v 137. členu, 3. odstavek določa, da društvo, ki pridobi status društva, ki deluje v javnem 

interesu, ima pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih.   

 

Dne 27.11.2015 smo DPRS posredovali zahtevo za vključitev društva v postopek celovite presoje vplivov na 

okolje (CPVO) za Akcijski načrt obnovljivih virov energije za obdobje 2010-2020 (ANOVE) na MOP. Dne, 

7.1.2016 je MOP izdal nezakonito odločbo DPRS, da se društvu zavrne status stranskega udeleženca v postopku 

CPVO za ANOVE. Dne 19.2.2016 smo DPRS vložili tožbo zoper MOP na Upravno sodišče, ki je dne 9.12.2016 

razsodilo, da je odločba MOP nezakonita in da je MOP  dolžan odločiti v skladu s 137. členom Zakona o 

ohranjanju narave, ter DPRS priznati status stranskega udeleženca v predmetnem postopku. Dne 20.1.2017 

smo DPRS prejeli sklep MOP (številka dokumenta 35409-128/2014/74, z dne 13.1.2017), da se nam prizna 

status stranskega udeleženca v postopku CPVO za plan Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 

2010-2020 (ANOVE). (Priloga 3) 

 

Kljub temu in pa številnim posredovanim pozivom MOP, da nas mora vključevati v aktivnosti povezane z 

ANOVE, med drugim tudi pozvati k podajanju mnenj pri nastajanju dokumenta ANOVE in okoljskega poročila, 

MOP tega ni storil. Torej že ves čas trajanja postopka CPVO za ANOVE je DPRS onemogočeno sodelovanje v 

postopku, katerega stranski udeleženec je. 

 

MOP je DPRS sicer vročil izpodbijano odločbo, s katero MOP soglaša z dokumentom ANOVE in zanj izdelanim 

okoljskim poročilom, pri čemer DPRS nismo prejeli niti zadnje verzije obeh dokumentov, niti opredelitev do 

naših pripomb. Na spletni strani ministrstva za infrastrukturo, portal energetika (http://www.energetika-

portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-obnovljivo-energijo/, preverjeno še na dan 

16.2.2018), ni objavljena zadnja verzija ANOVE in zanj izdelano okoljsko poročilo, ter opredelitev do naših 

pripomb. Očitno se MOP do njih ni niti opredelil, zato je odločba nezakonita in niti nima razlogov o glavni stvari 

ter se je kot takšne niti ne da preizkusiti. S tem je bilo pritožniku onemogočeno, da se izjavi o dejstvih in 

okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe (3. alineja 2. odst. 237.čl. ZUP), pri čemer gre za v posledici za 

bistveno kršitev pravil upravnega postopka, zaradi česar je potrebno odločbo razveljaviti oz. odpraviti in v 

ponovljenem postopku dati naslovnemu upravnemu organu ustrezna navodila za zakonito vodenje 

predmetnega postopka, tako skladno z veljavnimi zakoni v RS, med drugim a ne omejeno ZUP, kakor tudi in 

zlasti predpisov EU in Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje (Espoo) ter zlasti tudi Aarhuške 

konvencije, kot je implementirana v slovenski pravni red. 

15.9.2017 je DPRS posredoval pripombe v katerih smo zahtevali izbris reke Mure iz ANOVE z argumenti (Priloga 

1). ANOVE predvideva izgradnjo dveh HE na reki Muri, še vedno pa se v dokumentu sklicuje na 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 vključuje 8 HE na reki Muri, kljub temu, da je Uredba nezakonita iz več 

razlogov in v ustavni presoji (zadeva se vodi pod opr. št. U-I-107/16-7). 

Nesprejemljiva je dalje potrditev ANOVE, ki vključuje 2 HE, saj se je že v okviru postopka celovite presoje 

vplivov na okolje (CPVO) za državni prostorski načrt (DPN) za HE Hrastje – Mota izkazalo, da bi gradnja HE 

                                                           
1 Handbook of European Freshwater Fishes: Maurice Kottelat, J Freyhof, Publications Kottelat, 2007, 646 str.  

http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-obnovljivo-energijo/
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-obnovljivo-energijo/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5413
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy18zkj9zUAhUE1RoKHX25Ab8QFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nhbs.com%2Ftitle%2F154859%2Fhandbook-of-european-freshwater-fishes&usg=AFQjCNEC0_zjJNlW_QjNjCbs341HKprH4w
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Hrastje-Mota imela bistveni vpliv – ocena D in da vplivov ni možno omiliti, ob dejstvu, da je okoljsko poročilo še 

vedno pomanjkljivo in podcenjuje vplive izgradnje HE, kar so pokazale neodvisne strokovne ocene na okoljsko 

poročilo mednarodnih strokovnjakov
2
. Očitno je torej, da je pri izdaji predmetne izpodbijane odločbe ostalo 

dejansko stanje nepopolno in napačno ugotovljeno. Ni mogoče trditi, da tukaj vplivov ne bo, pri CPVO presoji 

pa je ocena D. Takšna odločba očitno nima razlogov in se je ne da preizkusiti. Izpodbijana odločba je tako očitno 

nezakonita in v nasprotju z drugimi postopki v teku v Republiki Sloveniji, celo pred istim organom. 

Odločitev MOP je nesprejemljiva in s tem izkazuje ignoranco državnih inštitucij do državljanov Republike 

Slovenije. ANOVE po svoji vsebini namreč ni zgolj politični dokument, ampak mora naslovni organ poleg vseh 

strokovnih utemeljitev (ki jih na podlagi navedenega v konkretnem primeru seveda ni) pri njenem sprejemanju 

upoštevati tudi postopkovne postulate kontradiktornega postopka in s tem stranske udeležence, ki zastopajo 

priznane interese narave in zakonite ter legitimne argumente širokega kroga zainteresirane in strokovne 

javnosti. Način vodenja postopka v primeru udeležbe stranskih udeležencev je na koncu predpisan v ZUP, kar je 

v obravnavani zadevi eklatantno kršeno (kot navedeno zgoraj). 

DPRS smo namreč tudi stranka v postopku CPVO za DPN za HE Hrastje – Mota in PVO za HE Mokrice. Za HE 

Hrastje-Mota je okoljsko poročilo že ocenjeno z D – bistven vpliv, ob dejstvu, da so vplivi posega podcenjeni, 

kar smo dokazovali z neodvisnimi študijami. V primeru HE Mokrice pa je pripombam DPRS pritrdil tudi ZRSVN z 

mnenjem št. 6-II-194/20-O-17/BK s prilogo z odgovori Evropske komisije, da načrtovani poseg ni sprejemljiv po 

členu 6.3 Direktive o habitatih, ampak, da bo postopek potrebno izpeljati po členu 6.4. Namreč poseg bo uničil 

vsa zadnja drstišča v spodnji Savi in tudi celotno območje Natura 2000 Spodnja Sava. V obeh primerih bi bil tako 

evantualno potreben postopek prevlade drugega javnega interesa nad javnim interesom ohranjanja narave. 

Prevlado pa je potrebno izkazati in dokazati, za kar po prepričanju DPRS ni pogojev. Temu ne more služiti - niti 

posredno, izpodbijana odločba, saj je očitno nezakonita, obremenjena s procesnimi kršitvami in pa neskladna z 

drugimi postopki. 

 

Upoštevati je potrebno dejstvo, da je Slovenija v energetske namene že žrtvovala 50 % rek, da smo pri gradnji 

vsake dodatne velike HE priča izginutju rečnih vrst rib in poslabšanju ekološkega stanja podzemnih in 

površinskih voda. Upoštevati je potrebno, da je od 13 velikih HE nad 10 MW 10 HE načrtovanih v območjih 

Natura 2000 in vse bi imele vsaj bistveni vpliv – D. Glede na ANOVE pa lahko govorimo celo o uničujočem vplivu 

– E na nacionalnem nivoju. 

 

ANOVE kot ga je potrdilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) z odločbo št. 35409-128/2014/-MKO/100, z 

dne 29.1.2018, ne vzdrži ocene C – nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov, saj ima vsaka HE nad 10 MW 

bistven vpliv na naravo in okolje. Za vse naštete HE nad 10 MW v ANOVE je potrebno izpeljati postopek izjeme 

po okvirni vodni direktivi (WFD), ki vzpostavlja okvir za varovanje vseh površinskih in podzemnih voda s ciljem 

doseganja dobrega stanja vseh voda do leta 2015
3
. Ob dejstvu, da naše pripombe niso bile upoštevane, ampak 

pavšalno zavrnjene, še enkrat prilagamo pripombe št. DPRS-2017-013-O-1, z dne 15.9.2017. 

 

V ANOVE je zastavljen interval pridobivanja energije od 167 - 344 MW. Torej 167 MW, naj bi bilo za HE, ki naj 

ne bi imele bistvenega vpliva na okolje in naravo in 344 MW v primeru izgradnje vseh, tudi v območjih Natura 

2000. Potrebno je poudariti, da se najnižja vrednost intervala 167 MW nanaša na HE, ki naj bi bile zagotovo 

zgrajene. HE Formin in HE Brežice sta že v gradnji, medtem ko za HE na srednji Savi (HE Renke, HE Trbovlje in 

HE Suhadol), pa te tri HE še niso niti presojane. Torej tudi za njih še ni dokazano, da bistvenih vplivov ne bo! in 

da bo njihova izgradnja sploh možna. Torej je spodnja meja intervala 167 MW neustrezno določena. Tudi za 

HE na srednji Savi (HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol) bo potrebno izkazati in dokazati izjemo po Vodni 

                                                           
2 Mednarodni strokovnjaki: Okoljski vplivi hidroelektrarne Hrastje-Mota na Muri večji od predstavljenih! http://www.amazon-of-
europe.com/si/menu61/news368/  
3 Links between the Water Framework Directive and Nature Directives, Frequently Asked Questions, DG Environment, European 
Commission, December 2011. Dalje v besedilu: Links WFD & ND 2011 

http://www.amazon-of-europe.com/si/menu61/news368/
http://www.amazon-of-europe.com/si/menu61/news368/
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direktivi, saj HE že same po sebi poslabšajo ekološko stanje podzemnih in površinskih voda. Presojati pa bo 

potrebno tudi vpliv na sosednja območja Natura 2000, na vrste, ki so na nacionalnem nivoju v neugodnem 

stanju), kar lahko vodi tudi v presojanje po členu 6.4 Habitatne direktive. Tudi v primeru teh 3 HE na srednji 

Savi, za katere ANOVE predvideva, da ne bo bistvenega vpliva. Obstaja utemeljen dvom v presojo ANOVE! 

DPRS ostro nasprotujemo takemu zaključku v ANOVE in spodnja meja intervala 167 MW je neustrezno 

določena!, saj ni izkazano, da HE, ki zapadejo v to kvoto, dejansko nimajo bistvenega vpliva. Ob dejstvu, da HE 

imajo bistven vpliv, tudi tiste izven območja Natura 2000 in da lahko tudi te škodijo ciljem območij Natura 2000 

in vrstam Natura 2000, je ocena okoljskega poročila izdelanega za ANOVE, neustrezno ocenjena z oceno C – 

nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Tudi možnost izvedbe omilitvenih ukrepov je potrebno 

dokazati. Poleg tega pa se ocena ne naša samo na izvedbo projekta, ampak tudi na vpliv. Npr. če se uniči vsa 

drstišča, ima poseg uničujoč vpliv – ocena E. V okviru postopkov prevlade je potrebno dokazati in izkazati brez 

razumnega dvoma, da je posledice možno izravnati in omiliti. Potrebno je povdariti, da se po vodni direktivi 

ocenjuje ekološko stanje voda tudi na podlagi biološkega elementa ribe. Dejstvo je, da smo na danes 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 številni drugi negativni vplivi. 

Obvezno bi moral biti ANOVE presojan iz vidika rib po porečjih, biogeografskih regija in območjih Natura 2000! 

Tako določata vodna in habitatna direktiva. Iz okoljskega poročila ta presoja ni razvidna! Zato ocena C 

okoljskega poročila za ANOVE, ni ustrezna, niti možna. 

 

Okoljsko poročilo je neustrezno ocenjeno z oceno C – nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. 

Glede na načrtovano izvedbo doseganja cilja 25 % do leta 2020 in 27 % do leta 2030 OVE v končni rabi energije, 

bo imel ANOVE uničujoč - E vpliv na območja Natura 2000, med drugim tudi na njihovo celovitost in 

povezanost. Prav tako bo predviden ANOVE verjetno imel uničujoč vpliv na katero izmed ribjih vrst na 

nacionalnem nivoju. Verjetno bomo priča izginotju katere izmed rečnih vrst rib na nacionalnem nivoju. 

 

Glede na ignorantski odnos državnih inštitucij do nevladnih organizacij in civilnih iniciativ pri vključevanju v 

postopke in pri neupoštevanju pripomb, ter glede na očitno neustrezno oceno okoljskega poročila za ANOVE, 

bomo DPRS zadevo predali tudi Evropski komisiji. Saj gre za očitno kršenje Habitatne in Vodne direktive. 

 

Pritožbi DPRS so se pridružile tudi nevladne organizacije in civilne inciative, ki so se združile v kampanji Rešimo 

Muro! z namenom ohranitve prosto tekoče reke Mure, brez HE jezov. Odnos vladnih uradnikov je povzet v 

odzivu na javno obravnavo dne 12.7.2017, kjer so bila argumentirana zastopana stališča za izbris reke Mure iz 

energetskih dokumentov. Na tem dogodku so se uradniki, ki so predstavljali ANOVE in zanj izdelano okoljsko 

poročilo vedli žaljivo do Pomurcev, ki smo zastopali svoja stališča (kot javnost)
4
. Žalitev s strani MzI in MOP smo 

deležni ves čas trajanja postopka
5
, tako kot javnost, kakor celo kot stranski udeleženci v postopku 

(onemogočanje zastopanja pravic možnosti, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo 

odločbe). 

 

Ponovno prilagamo pripombe št. DPRS-2017-013-O-1, z dne 15.9.2017, dodatno pa so pripombe obrazložene v 

prilogi 1 te pritožbe. 

                                                           
4 O vzvišenosti in aroganci uradnikov ter samoumevni podrejenosti in ponižnosti državljanov,  
https://www.prlekija-on.net/lokalno/15435/iz-javne-razgrnitve-an-ove-o-vzvisenosti-in-aroganci-uradnikov-ter-samoumevni-podrejenosti-
in-poniznosti-drzavljanov.html  
http://www.amazon-of-europe.com/si/menu61/news297/  
5 https://sobotainfo.com/novica/lokalno/s-pomurci-bo-malo-tezje-ampak-bomo-ze-pometli-z-njimi/127683  

https://www.prlekija-on.net/lokalno/15435/iz-javne-razgrnitve-an-ove-o-vzvisenosti-in-aroganci-uradnikov-ter-samoumevni-podrejenosti-in-poniznosti-drzavljanov.html
https://www.prlekija-on.net/lokalno/15435/iz-javne-razgrnitve-an-ove-o-vzvisenosti-in-aroganci-uradnikov-ter-samoumevni-podrejenosti-in-poniznosti-drzavljanov.html
http://www.amazon-of-europe.com/si/menu61/news297/
https://sobotainfo.com/novica/lokalno/s-pomurci-bo-malo-tezje-ampak-bomo-ze-pometli-z-njimi/127683
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Ob vsem navedenem in dejstvu, da je okoljsko poročilo za DPN za HE Hrastje – Mota že pred izdajo izpodbijane 

odločbe dokončno pokazalo, da je vpliv posega bistven – D (Priloga 2, kot dokaz se predlaga vpogled v celoten 

spis CPVO Hrastje-Mota), da lokalno prebivalstvo ostro nasprotuje uničenju reke Mure, ter postopek razglasitve 

biosfernega območje Mura – Drava - Donava in krajinski park Mura, kar je zapisano tudi v Regionalnem 

razvojnem programu Pomurja za obdobje 2014-2020, zahtevamo izbris Mure iz energetskih dokumentov, tako 

tudi iz ANOVE. 

 

DPRS – Društvo za preučevanje rib Slovenije 

Andreja Slameršek, predsednica 

 
Poslujemo brez žiga. 

Priloge: 

Priloga 0 – izpodbijana odločba  

Priloga 1 – pripombe DPRS na ANOVE in okoljsko poročilo, št. DPRS-2017-013-O-1, z dne 15.9.2017. 

http://www.dprs.si/datoteke/1505996133-DPRS2017013O1ANOVE.pdf  

Priloga 2 - Okoljsko poročilo za DPN za HE Hrastje – Mota (vpliv posega bistven – D) 

 

  

http://www.dprs.si/datoteke/1505996133-DPRS2017013O1ANOVE.pdf
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PRILOGA 1  

Pripombe DPRS na ANOVE za obdobje 2010-2020 in okoljsko poročilo z dodatkom Narava. 

I.  

Odgovor MzI – DE na I.-IV. Pripombe DPRS : Slovenija ima za leto 2020 zastavljen cilj doseči 25-odstotni delež 
obnovljivih virov energije v rabi bruto končne energije, kot je to določeno v Direktivi 2012/27/EU. Kot je 
razvidno iz dokumenta predloga posodobitve ANOVE, (glej tabelo 3) za doseganje cilja do leta 2020 ni 
predvideno izkoriščanje hidroenergetskega potenciala reke Mure.  

Pripomba DPRS 1: Zahtevamo, da se v ANOVE zapiše: Muro se izvzame iz energetske izrabe in se razglasi za 
izključitveno območje, območje, kjer HE ni mogoče graditi. Reko Muro se nameni ohranjanju biotske 
raznovrstnosti, razvoju UNESCO biosfernega območja Mura-Drava-Donava. Na območju se bodo razvijale 
sonaravne trajnostno naravnane dejavnosti (turizem, kmetijstvo, lokalne obrti...). Reko Muro se revitalizira, 
kar bo prispevalo tudi k reševanju okoljskih težav, ki pestijo Pomurje (ustavitev poglabljanja struge, dvig 
podtalnice, protipoplavna zaščita, blaženje suš, prilagoditev na podnebne spremembe...) in se nameni 
ohranjanju več kot 1000 km prostega rečnega toka, tako imenovanega »evropska Amazonka«. 

Obrazložitev pripombe DPRS 1:  

1. Biotska raznovrstnost 
Reka Mura je zadnja velika nižinska reka v Sloveniji, ki še ni pregrajena s hidroenergetskimi jezovi. Skupaj z 
Dravo in Donavo tvori neprecenljivo rečno žilo, dolgo več kot 1000 km, znano pod imenom »evropska 
Amazonka«.

6
 Ohranjanje te je nacionalnega in mednarodnega pomena, saj je po raznolikosti ribjih vrst in 

njihovih habitatov najbogatejše območje v Sloveniji. V njej živi kar 67 % vseh znanih domorodnih sladkovodnih 
vrst rib, nekatere od teh živijo samo v porečju reke Mure (sabljarka Pelecus cultratus, črnooka Ballerus sapa in 
velika senčica Umbra krameri). Reka Mura je tudi razglašena za območje Natura 2000, po habitatni in ptičji 
direktivi. Je območje z največ kvalifikacijskimi vrstami živali (66! Natura vrst) in kvalifikacijsko za 8 habitatnih 
tipov, od katerih se habitatni tip mehkolesna loka (belo vrbovje) varuje prednostno. Dodaten pomen 
ohranjanju biodiverzitete prispevajo živalske in rastlinske vrste, ki živijo v Sloveniji samo tukaj. Poleg tega je 50 
% rek v Sloveniji že izrabljenih v energetske namene, njihove posledice pa so že vidne na ribjih združbah 
(izginjanje rečnih vrst rib) in na okolju (težave z muljem, težave s podtalnico itd.).  

Priloga X1: Stališče DPRS v zvezi z reko Muro 

Priloga X2: Biodiverziteta reke Mure ter stališča strokovnjakov in nevladnih organizacij. 

Priloga X3: Predlog Biosfernega območja Mura za vključitev na seznam biosfernih območij pri UNESCO 

Programu Človek in Biosfera 

Priloga X4: Vlada RS – Nominacija Biosfera Mura 

Priloga X5: Expert Evaluation of the Environmental Report concerning the Slovenian hydropower plant 
Hrastje-Mota on the Mura River – with a focus on the impacts on fish species listed in the European 
Habitats Directive. Assoc. prof. Dr. Steven Weiss, Institute of Zoology Kral-Franzens University Graz, 
Austria, Graz 2017. 

Priloga X6: Statement to the Environmental Report of  Mura’s hydropower plant Hrastje-Mota  in respect 
of the effects to the FFH habitat  types 91E0 (softwood alluvial forest)  and 91F0 (hardwood alluvial forest). 
Assoc. Prof. Dr. Gregory Egger, Naturraumplanung Egger, Austria, Klagenfurt 2017. 

Priloga X7: Okoljsko poročilo za HE Hrastje-Mota ocenjeno z D – bistven vpliv. 

 

 

 

                                                           
6 Mura del globalne kampanje WWF za prosto tekoče reke. Le še tretjina največjih svetovnih rek ostaja prosto tekočih in te je potrebno 
zaščititi, med njimi je tudi slovenska Mura. http://www.amazon-of-europe.com/si/menu9/news399/  
 

http://www.amazon-of-europe.com/si/menu9/news399/
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2. Trajnostni razvoj – človek – bitka za reko Muro 

 
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 Muzeju norosti se pridružujejo pritožbi na dokument ANOVE, saj v njem niste upoštevali predlaganih 
pripomb, ki so jih na MOP naslovili kot nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu, dne 15. 9. 
2017.  Kot lokalna slovensko-avstrijska iniciativa, ki si prizadeva za evidentiranje, ohranjanje in promocijo 
naravne in kulturne dediščine v regiji okoli gradu Cmurek v Muri vidijo priložnost za razvoj okolju prijaznih 
delovnih mest, zlasti v turizmu. Od samega začetka svojo pozornost namenjajo izgradnji odnosov s sosedi iz 
Avstrije. Reka Mura zanje predstavlja temeljno skupno naravno vrednoto, na kateri gradijo skupne razvojne 
priložnosti. Grožnja glede izgradnje hidroelektrarn na Muri zavira razvojne aktivnosti in povzroča dodatno 
škodo že tako podhranjeni regiji.  

S tem dokumentom še enkrat pošiljajo pripombe z dne 15. 9. 2017 in na novo izpostavljajo dva generalna 
vidika: 

1. Pomurje - deprivilegirana regija si ne zasluži še okoljske nepravičnosti v povezavi z gradno HE na 
Muri: izhajamo iz deprivilegirane regije, ki jo pestijo slabi ekonomski, socialni, zdravstveni in drugi 
kazalci. Izgradnja HE bo dodatno negativno vplivala na razvojne možnosti regije, zato z vidika lokalnih 
prebivalcev ni sprejemljiva.  

2. Turizem in potreba po ustvarjanju novih delovnih mest: reka Mura je v lokalnih in regionalnih 
strategijah razvoja vključena kot naravna vrednota, ki bo prispevala k razvoju trajnostno naravnanega 
turizma in s tem v zvezi k ustvarjanju novih delovnih mest. Izgradnja HE na Muri je v nasprotju s 
prizadevanji lokalnih oblasti in lokalnega prebivalstva in pomeni uničenje razvojnega potenciala ter 
izgubo potencialnih delovnih mest v turizmu v povezavi z reko Muro. Razvoja turizma namreč ne 
vidimo na betonskih jezovih in nasipih, ampak v revitalizirani reki Muri. 

Kljub številnim globalizacijskim učinkom, ki so prizadeli Slovenijo, v Pomurju tudi danes lokalno prebivalstvo 
organizirano in stalno izraža jasen odpor zoper načrte o gradnji HE na Muri, nazadnje na Maršu za Muro (6. 
januar 2018) in Pohodu ob svetovnem dnevu mokrišč (4. februar 2018), v obeh primerih se je zbralo več kot 
400 pohodnikov, med njimi domačini, kulturniki in župani občin, ki so jasno zahtevali ohranitev prosto tekoče 
reke in nasprotovanje HE na Muri. Pri tem ne gre spregledati dejstva, da so Pomurci v svojih prizadevanjih 
organizirani v Kampanji Rešimo Muro! Ta je nastala na pobudo lokalnih pomurskih nevladnih organizacij, ki se 
že desetletja borijo, da bi Muro ohranili kot prosto tekočo reko brez hidroenergetskih jezov. Kampanja se je 
začela 9. aprila 2016 in jo danes podpira več kot 70 lokalnih, nacionalnih in tujih nevladnih organizacij, številni 
slovenski in tuji strokovnjaki ter priznane osebnosti

7
. Priloga X13: Muzej norosti Trate 

Prilagamo tudi stališče RD Radgona. Priloga X14: Stališče RD Radgona 

 

3. Revitalizacija reke Mure in reševanje okoljskih težav  

Pomurje pestijo okoljske težave, kot so poglablanje rečne struge, upad podtalnice, slaba kvaliteta podzemnih 
voda (podtalnice) itd. Območje je pomembno tako z vidika zagotavljanje dobrega ekološkega stanja podzemnih 
in površinskih voda po Vodni direktivi, ter z vidika ohranjanja ugodnega stanja živalskih vrst ter habitatnih tipov 
po habitatni in ptičji direktivi. Za doseganje ciljev navedenih direktiv so se v preteklosti izvajali projekti 
revitalizacije reke Mure, katerih ukrepi so se izkazali za učinkovite.  

                                                           
7 Podporniki kampanje Rešimo Muro! http://www.amazon-of-europe.com/si/podporniki-mura/  

http://www.amazon-of-europe.com/si/podporniki-mura/
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Globevnik
8
: »Dobro ekološko stanje voda, ki je glavni cilj varstva voda glede na Vodno direktivo (Directive 

2000/60/EC) in ohranjanje biotske raznovrstnost območja glede na Direktivo o habitatih (Council Directive 
92/43/EEC) in Direktive o pticah (Council Directive 79/409/EEC) je v precejšnji meri odvisno od intenzivnih 
hidrodinamičnih procesov v rečnem prostoru Mure in dviga nivojev podzemne vode. Intenzivnejše 
hidrodinamične procese se doseže tako, da se glavno rečno strugo poveže z nekdanjimi stranskimi rokavi in 
na izbranih odsekih razširi strugo. S temi ukrepi se razgiba sestava struge, oblikujejo se nova prodišča in 
različne strmine brežin. Z vzpostavitvijo ustreznih hidravličnih razmer v rečnem prostoru se lahko oblikujejo 
nove mrtvice in območja počasi tekoče vode. Večja namočenost tal, ki nastane pri toku vode po rokavih in 
mrtvicah, omogoča ohranitev ekosistemov na poplavnem območju. Z višjim nivojem podzemne vode se 
prepreči sušenje hrastov, topolov in gabrov.«   

Globevnik (2006)
9
»V okviru izvajanja konvencije za varstvo Donave so se v letih 1999-2000 izdelali predlogi 

akcijskih programov varstva mokrišč povodja, med drugim tudi Mure v Sloveniji. Elementi akcijskega programa 
za Muro v Sloveniji so opisani v Globevnik (2004). V programu so bile predlagane akcije in ukrepi, ki v največji 
meri zagotavljajo doseganje naslednjih ciljev: (1) zaščita kakovosti vodnih virov in zagotavljanje zadostnih 
količin vode, (2) možnost ohranitve ali dviga nivojev podzemne vode, (3) obnovitev/ zaščita mokrišč, (4) 
zagotovitev biodiverzitete, (5) zagotovitev ustreznega varstva pred poplavami, (6) zaščita krajinskih vrednot, (7) 
dvig zaposlenosti lokalnega prebivalstva, (8) promocija trajnostnega razvoja. Zagotavljanje biodiverzitete 
območja in zaščite ali obnove mokrišč je odvisno predvsem od ohranitve ali dviga nivojev podzemne vode in 
obnove hidrodinamičnih procesov v rečnem koridorju«.  

Revitalizacija reke Mure se dogaja že od leta 1997. Največ ukrepov je bilo izvedeno na obmejnem odseku 
(Mureck, Gosdorf, Bad Radkersburg, Apače, Gornja Radgona...), nekaj pa tudi na delu reke, ki je v celoti v 
Sloveniji (projekt »Biomura«; Murska Sobota, Beltinci, Veržej, Ljutomer). Tako je bilo na reki Muri dosedaj 
izvedenih za več kot 15 miljonov € del.

10
 

V okviru projekta Biomura so bili izvedeni tehnični ukrepi, ki so povezali glavno strugo z rokavi, ureditev vtokov 
rečne vode iz glavne struge v rokave, lokalne razširitve glavne rečne struge, kreiranje con stoječe in zastajajoče 
vode. Odstranitev kamnitih ali betonskih oblog brežin, oživitev stranskih rokavov, dotacija proda v reko, 
vgraditev pragov na dnu reke itd. Ukrepi prispevajo k temu, da voda počasneje teče skozi pokrajino, da je njen 
tok ponovno vijugav, da nastajajo prodišča, da se izboljšuje  ekološko stanje vode,  da omoči korenine 
poplavnih gozdov kot nekoč, da imajo ribe več drstišč, da imajo ptice več gnezdišč, da bogati talno vodo v 
prodnem ozadju, da ima več prostora, da zaustavi poglabljanje dna in  spremeni v dvigovanje.  

Hribar (2010)
11

 je za namene diplomske naloge spremljam uspešnost izvedbe ukrepov. Njegov zaključek: 
»Glede na rezultate iz začetka in konca obdobja na območju 1 lahko zaključim, da so vodarski ukrepi, ki so se 
izvedli na tem delu reke, bili uspešni in da bo nadaljevanje vzdrževanja izgrajenih objektov sistem še naprej 
»držalo« v tem stanju, kar je tudi scenarij, ki mu bo sledilo območje 2, če se bodo nadaljevali vodarski ukrepi, ki 
se izvajajo danes.« 

Za navedena dela na reki Muri sta Avstrija in Slovenija leta 2014 dobili evropsko nagrado European Riverprize 
za najboljši dosežek leta. Posledično je projekt bil nominiran tudi za nagrado na svetovnem nivoju »Global 
Thiess Riverprize 2015« kjer se je uvrstil med tri finaliste skupaj z reko Jordan (Jordanija) in Lake Eyre Basin 
(Avstralija). Priloga X8- Riverprize 

Za namene doseganja ciljev zgoraj navedenih direktiv so bili pripravljeni na nacionalnem nivoju programi in 
načrti, in sicer Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020, ter Načrt upravljanja voda II. V 
primeru izgradnje HE cilji obeh programov in s tem izpolnjevanje zahtev Vodne in Habitatne direktive ne bi bili 
doseženi.   

Gradnja hidroelektrarn na reki Muri z usmeritvami revitalizacije reke Mure ni kompatibilna z gradnjo HE. 
Zato je gradnja HE na reki Muri nesprejemljiva. 

 

                                                           
8
 Lidija GLOBEVNIK: Celosten pogled na vode porečja Mure in uprvljanja z njimi. http://www.drustvo-geografov-

pomurja.si/projekti/zborovanje/zbornik/hLidija%20Globevnik_T.pdf  
9 Cilji in načini urejanja vodnega režima na reki Muri v Sloveniji, dr. Lidija Globevnik (2006), Mišičev vodarski dan 2006. 
http://mvd20.com/LETO2006/R13.pdf, 24.2.2016.    
10 Reko Muro uspešno sonaravno popravljamo že od leta 1997, http://www.amazon-of-europe.com/si/menu61/news386/  
11 Andraž Hribar, 2010: Vplivi vodarskih posegov na rečno morfologijo notranje Mure. Diplomska naloga št. 154, Univerzitetni študij 
vodarstva in komunalnega inženirstva. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geoidezijo. 150 str. 

http://www.drustvo-geografov-pomurja.si/projekti/zborovanje/zbornik/hLidija%20Globevnik_T.pdf
http://www.drustvo-geografov-pomurja.si/projekti/zborovanje/zbornik/hLidija%20Globevnik_T.pdf
http://mvd20.com/LETO2006/R13.pdf
http://www.amazon-of-europe.com/si/menu61/news386/
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4. Podtalnica/ pitna voda 

Presoja vplivov na podtalnico investitorja je zaskrbljujoča in obstaja dvom v ustreznost izvedenih študij oz. v 
presojo vplivov načrtovane gradnje HE Hrastje-Mota v okoljskem poročilu. Na podlagi izkušenj drugih preverb 
okoljskega poročila, v primeru rib in poplavnih gozdov, se je izkazalo, da so vplivi posega podcenjeni (Priloga X5 
in Priloga X6). Tudi na podlagi tujih izkušenj je znano, da investitorji podcenjujejo dejanske vplive izgradnje HE, 
npr. v primeru zaščite lok ob reki Donavi v Avstriji pred gradnjo HE, kjer je neodvisna študija pokazala, da so 
podkupljivi eksperti izdali dovoljenje za vodno pravico. Dr. Bernd Lötsch, univ. prof., Naravoslovni muzej Dunaj, 
oddelek za ekologijo: »Šele z zasedanjem na zahtevo civilne iniciative so dosegli, da so raziskave izvedli 
neodvisni hidrologi, ki so ugotovili, da bi zajezitev reke uničila kakovost pitne vode in da bi s tem postale 
rezerve pitne vodne za 700.000 prebivalcev neuporabne. Zaradi ločitve loke od razgibane, spreminjajoče se 
reke bi bil proces zračenja podtalnice ustavljen, loka bi stagnirala in začela gniti, kot podzemno močvirje. 
Vsemu temu bi se zaradi zajezenega prostora in ravnih nasipov pridružila še opustelost pokrajine vse do 
Dunaja. Danes, 30 let po tem, je Hainburška loka narodni park Donau-Auen.« Zaradi utemeljenega dvoma v 
podcenjevanje vpliva na podzemne vode (pitno vodo) je tudi Javno podjetje Vodovod sistema B, d.o.o. 
Posredovalo na MOP zahtevo za vključitev javnega podjetja kot stranko v postopku CPVO za DPN za HE Hrastje-
Mota, dne 25.1.2018 (Priloga X9: Vloga Javno podjetje Vodovod sistema B, d.o.o.), v katerem so izrazili 
upravičeno skrb, saj je vodni vir Krog najpomembnejši in najkvalitetnejši  vodni vir SISTEMA B, ki trenutno 
zagotavlja pitno vodo za 46.000 prebivalcev 12 občin Prekmurja. 

Dejstva si že nasprotujejo v primeru upada podtalnice. »Zach predstavlja merilne vrednote podtalnic v 

Murfeldu od leta 1965 naprej do leta 2014 na različnih izbranih merilnih mestih. Rezultati kažejo nihanje v teku 

leta v višini +/- 1,5 m. Letna povprečja kažejo rahlo znižanje v obdobju med 1965 in pribl. 2003. Od takrat pa se 

je vodostaj podtalnic spet stalno zviševal. To pomeni, da uradni izmerki ne potrjujejo bojdašnjega procesa 

stalnega znižanja vodostaja podtalnic v regiji – že sploh ne v meri, ki naj bi ogrožala gozdne loke, oskrbo z vodo 

za kmetijstvo in s pitno vodno –, temveč ga celo nedvomno ovržejo.«
12

 (Zapisnik sestanka „Podtalnica – regija 

Mureck“ informacijsko zborovanje, petek, 23. februarja 2018, dvorana, mestna občina Mureck). 

Prav tako Direkcija RS za vode v mnenju o ustreznosti okoljskega poročila za DPN za HE Hrastje-Mota na Muri 

(št. dokumenta: 35001-745/2016-6, z dne 27.1.2017) zaključi: »Sprejemljivost vplivov izvedbe plana s področja 

voda, v konkretnem primeru, lahko določi le Vlada RS, ker iz podanih ocen obravnavanega okoljskega 

poročila izhaja, da za posamezne segmente voda vplivi niso sprejemljivi – ocena D. V teh primerih 

sprejemljivost plana, oz. prevlado javnega interesa proizvodnje električne energije nad doseganjem dobrega 

ekološkega stanja vodnega telesa, lahko s svojo odločitvijo določi le Vlada RS.« (Priloga X10: Mnenje Direkcije 

RS za vode). 

Še nekaj dejstev v primeru gradnje HE in vpliva na podtalnico v Sloveniji, ki vzbujajo dodaten dvom v ustreznost 

izdelanih študij. V primeru izgradnje pregrade za HE Mavčiče leta 1986 na Savi, se je gladina podzemne vode na 

Kranjsko-Sorškem polju sprva zvišala v povprečju za šest metrov. Sledil je proces zamuljevanja brežin in dna 

zadrževalnega jezera ter posledično zmanjševanje napajanja in zniževanja gladin podzemnih voda v vplivnem 

delu vodonosnika. V kolikor se bo proces zamuljevanja nadaljeval, ocenjujejo, da bodo na nekaterih merilnih 

mestih prvotni nivoji podzemne vode doseženi že med letom 2020 in 2025. (ARSO, 2014)
13

 

Investitor DEM d.o.o. prav tako navaja, da bo se trend upadanja podtalnice v primeru HE Hrastje-Mota ustavil. 

Če primerjamo s kraji ob reki Dravi (Ptujsko in Dravsko polje), kjer je izgrajena veriga HE, je jasno razvidno, da 

HE povzročajo upad podtalnice. (ARSO, 2014) 

                                                           
12 Hydrografischer Dienst Steiermark, www.hydrografie.steiermark.at 

 
13 ARSO, 2014: Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji. Poročilo o monitoringu v letu 2012. 56 str. 

http://www.hydrografie.steiermark.at/
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Slika 1: Trendi gladin 

podzemne vode za 

obdobje 1990-2012 

(ARSO, 2014). V Dravski 

kotlini, kjer je zgrajena 

veriga HE, je trend 

zniževanja gladine 

(obarvano rdeče). V 

primeru Murske kotline 

je problematično samo v 

zgornjem delu mejne 

Mure.  

 

 

 

 

V primeru gradnje HE Zlatoličje: »Primerjava starih in novejših kart hidroizohips osrednjega dela Dravskega 

polja kaže, da je po izgradnji vodne elektrarne Zlatoličje padla gladina podtalne vode na območju med 

Hajdošami, Kungoto, Prepoljem, Staršami in Zlatoličjem za dva do tri metre. V neposredni bližini obvodnega 

kanala je padec gladine še večji – do devet metrov.«
14

 

Dvom v izdelane študije s strani investitorja v zvezi s podzemnimi vodami (podtalnico) je glede na vsa znana 

dejstva upravičen! 

 

5. Prispevek k OVE glede na porabo vse energije in električne energije v SLO 

Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (posodobitev 2017) (ANOVE) navaja, da je 
pripravljen z namenom doseganja cilja 25 % obnovljivih virov v celotni porabi energije do leta 2020. Končna 
poraba energije v letu 2017 bo znašala 207,2 PJ.

15
 Od tega predstavlja 23,3 % električna energija in 12,8 % 

obnovljivi viri energije. Takšna predstavitev rezultatov je nerazumljiva, namreč v proizvodnji električne energije 
predstavljajo obnovljivi viri energije kar 30 %. 
Proizvodnja električne energije na generatorju vseh elektrarn na teritoriju R Slovenije bo v letu 2017 znašala 

16329 GWh. Končna poraba električne energije pa bo znašala 13352 GWh. (Energetska bilanca SLO 2017). Kar 

kaže, da proizvedemo več električne energije kot porabimo, kar je tudi zapisano v Akcijskem načrtu učinkovite 

rabe energije (december 2017). Akcijski načrt URE 2020
16

 na str. 14 navaja: “Neto uvoz električne energije je 

predstavljal -0,1 % skupne rabe (več električne energije je bilo izvožene kot uvožene).” 

V Sloveniji (podatki pridobljeni iz različnih poročil) obratuje 21 velikih HE (brez HE Brežice) in cca 500 malih HE, 
podeljenih pa je cca 600 koncesij za mHE. Vse skupaj proizvedejo cca. 30 % OVE v električni energiji. Na Dravi 
obratuje 8 HE, ki proizvedejo, kar 70 % vse električne energije iz OVE. Torej 12 velikih HE in vse male HE 
proizvedejo ostalih 30 %. Z obstoječimi HE smo že žrtvovali 50 % rek! 

                                                           
14 Ljubo Žlebnik (1982): Hidrogeološke razmere na Dravskem polju. Geologija 25/1, 151-164, Ljubljana. 
15 Energetska bilanca Slovenije za leto 2017, Vlada RS, št. 36000-4/2017/3, z dne 9.11.2017. 
16 AN URE 2020 – Akcijski načrt za energetsko učinkovitost do leta 2020, Vlada RS, 21.12.2017. 
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Slika 2: Struktura proizvodnje električne energije iz HE v Sloveniji v letu 2012. (NUV II)
17

 

V glasilu Sinenergija
18

 je navedeno, da dravske elektrarne s svojo proizvodnjo zadovoljujejo do 26 % slovenskih 
potreb. Energetski koncept Slovenije – javna obravnava (februar 2017) navaja: »Ker so najboljše lokacije že 
izkoriščene, bo vsaka naslednja gradnja novih vodnih objektov za proizvodnjo električne energije zahtevnejša in 
s tem dražja.« Kar pomeni, da bi bil prispevek novo grajenih objektov k proizvodnji električne energije iz OVE 
minimalen, dražji in s še večjimi vplivi na okolje in naravo. Kar je nesprejemljivo ob dejstvu, da je 50 % 
slovenskih rek že izrabljenih v energetske namene, da zaradi tega nekaterim vrstam grozi izumrtje v Sloveniji, 
številnim upad populacij itd. ter da varujemo zadnje ostanke narave. Reka Mura je tudi zadnja še prosto tekoča 
velika nižinska reka, torej reka bre HE jezov! 

Sporno je tudi, da je v različnih dokumentih navedena različna količina proizvodnje električne energije v 
primeru HE Hrastje-Mota, in sicer 77 GWh, 100 GWh in zadnji podatek iz časopisa 80 GWh letno. Ni jasno od 
kod te razlike v proizvodnji. 
Podatke navajamo glede na zadnji objavljeni vir o napredku deleža  OVE v skladu z Direktivo 2009/28/ES  na 
strani MZI RS z dne 29.12.2015 in obravnava obdobje let 2013 in 2014

19
. Skupna dejanska količina bruto 

proizvedene električne energije iz obnovljivih virov (vseh tehnologij) v letu 2014 je bila 4.894,5 GWh
20

.  V 
Sloveniji je od proizvedene letne bruto električne energije odštejemo 50 % NEK in upoštevamo saldo uvoz/izvoz 
je  bilo Sloveniji v primerljivem  letu 2014 dano na razpolago 14.864 GWh električne energije

21
. 

 
1) Delež OVE  v strukturi proizvodnje električne energije je  v letu 2014 znašal: 

4.894,5 GWh : 14.1864 GWh = 34,50 % 
(Od tega je delež velikih hidroelektrarn znašal  4.001,1 GWh.) 
HE Hrastje Mota bi predvidoma proizvedla ca. 100 GWh letno. Drugi podatek je 80 GWh. Tretji  
podatek 77 GWh. 

2) Prispevek HE Hrastje Mota k skupni razpoložljivi bruto električni energiji v Sloveniji ( Energetska 
bilanca 2016 – električna energija, str. 25, Tabela 17) bi bil: 
100 GWh : 16.562 GWh = 0,6 %  

                                                           
17 NUV II - Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016-2021, Načrt upravljanja voda na vodnem območju 
Jadranskega morja za obdobje 2016-2021 in Program ukrepov upravljanja voda. Vlada RS, oktober 2016. 
18 Sinenergija, junij 2011. Dravske elektrarne. Letnik 2011, št.2, str. 4-7. 
19 Poročilo Slovenije o napredku v skladu z Direktivo 2009/28/ES 2015, Ministrstvo za infratsrukturo. http://www.energetika-
portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/porocilo_si_ove_2015.pdf 
20 Poročilo Slovenije o napredku v skladu z Direktivo 2009/28/ES 2015, Ministrstvo za infrastrukturo, str. 3 
21 Energetska bilanca Slovenije 2014, str. 26 

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/porocilo_si_ove_2015.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/porocilo_si_ove_2015.pdf
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80 GWh : 16.562 GWh = 0,48 % 
3) Prispevek HE Hrastje Mota k deležu obnovljivih virov električne energije, računano na zadnje znano 

stanje v poročilu za leto 2014, bi znašal: 
100 GWh : 4.894,5 GWh = 2% 
80 GWh : 4.894,5 GWh =  1,6 % 

4) Delež HE Hrastje Mota v končni rabi vse energije v Sloveniji ( Energetska bilanca 2016 – Končna 
poraba vse energije po virih in sektorjih, str. 15, Tabela 3) bi znašal: 
100 GWh = 0,36 PJ (peta Joule)         0,36 PJ : 204,043 PJ = 0,00176 ali 0,17 % 
80 GWh = 0,288 PJ                            0,288 PJ : 204,043 PJ = 0,00141 ali 0,14 % 

 
Glede na zgoraj navedene izračune bi gradnja HE Hrastje-Mota prispevala le 0,14-017 % k končni rabi energije v 
Sloveniji. Prevelika škoda za premalo učinka. Ob dejstvu, da obstajajo alternativne rešitve, ter ob dejstvu, da R 
Slovenija v Akcijskem načrtu za učinkovito rabo energije  (Vlada RS, december 2017), ni upoštevala vseh možnih 
ukrepov, ki bi pomembno prispevali k zmanjšanju porabe električne energije.  

Nekaj takih ukrepov je navedenih v dokumentu Analiza in predlogi za energetsko in ekonomsko prednostne in 
učinkovitejše korake (Stojan Habjanič, september 2017), ki smo ga DPRS že posredovali MOP in MzI, v 
pripombah kot prilogo 4 (št. dokumenta: DPRS-2017-013-O-1),  vendar smo prejeli argument: »Odziv na Analizo 
in predloge za energetsko in ekonomsko prednostne in učinkovitejše korake Stojana Habjaniča je podan 
posebej.« V tem primeru tudi nismo dobili vseh odgovor s strani MzI in MOP. Priloga X11: Analiza in predlogi.... 

Ukrepi URE so predstavljeni tudi v članku Pri hidroelektrarnah je obnovljiva samo voda, DELO, 9.1.2016
22

 

Ob dejstvih  
- da je reka Mura še zadnja velika nižinska reka, ki ni pregrajena s hidroenergetskimi jezovi in je zatočišče 

številnih močno ogroženih živalskih in rastlinskih vrst na nacionalnem in mednarodnem nivoju; izjemnega 
pomena z vidika varstva rib; 

- da se je lokalno prebivalstvo odločilo za trajnostni razvoj; ohranjeno naravo vidijo kot razvojni potencial 
regije (turizem, biosfera Mura UNESCO, lokalna kulinarika, lokalne obrti, ekološko kmetovanje itd.); bitka 
za ohranitev reke Mure poteka že več kot 30 let, 

- da ima reka izjemen revitalizacijski potencial, katerih ukrepi bi prispevali k izboljšanju stanja okolja in 
narave v Pomurju, prilagoditev na podnebne spremembe ter izpolnjevanju zavez EU, 

- da bi izgradnja HE, zaradi neoptimalnega območja za energetsko izrabo pomenila še večje negativne 
posege v naravo in okolje, večje stroške gradnje, ter številne okoljske težave, ki smo jim priča tako v 
Sloveniji kot tujini, 

je nesprejemljivo, da se uniči zadnjo veliko nižinsko reko. Zato zahtevamo, da se reka Mura razglasi za 
izključitveno območje, kar se tudi zapiše v ANOVE.  

Iz energetskih dokumentov se izključi Muro, ki je del predlaganega biosfernega območja Mura, katero 
nominacijo je 19.10.2016 potrdila Vlada RS in razglasi za izključitveno območje. Pri tem je potrebno 
upoštevati dejstva, da je Mura pomembna iz mednarodnega in nacionalnega vidika. Je še zadnja velika nižinska 
reka, ki ni pregrajena s HE jezovi. Z Dravo in Donavo tvori več kot 1000 km prosto tekočih rečnih poti. Z vidika 
bidoiverzitete, je območje z največjim št. domorodnih ribjih vrst in sicer kar 51 od 76 vrst v Sloveniji. Tukaj živijo 
vrste, ki nikjer v Sloveniji ne živijo, to so ribe sabljarka, črnooka in velika senčica, od drugih vrst naj še omenimo 
vodna škarjica, zelena deva, panonski pupek, plavajoči plavček itd. Je območje z najbolj ohranjenimi mrtvica v 
Sloveniji. Poleg tega je bila Mura določena za nekatere vrste kot nadomestni habitat za izgubljeno spodnjo 
Savo, zaradi gradnje HE Brežice. Poleg tega že za Sočo, spodnjo Savo in Dravo, kažejo monitoringi, da rečne 
vrste rib izginjajo, v primerih gradnje HE. 

 

 

II.  

Pripomba DPRS 2: Zahtevamo, da se v ANOVE zapiše, da se vsa območja Natura 2000 razglasi za izključitvena 
območja, območja kjer gradnja hidroenergetskih objektov ne bo možna in se jih nameni ohranjanju narave in 

                                                           
22 Pri hidroelektrarnah je obnovljiva samo voda, DELO, 9.1.2016. http://www.delo.si/sobotna/pri-hidroelektrarnah-je-obnovljiva-samo-
voda.html 
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doseganju dobrega ekološkega stanja voda.  S subvencijami se podpira nadgradnjo obstoječih proizvodnih 
enot. Več napora se vloži v učinkovito rabo energije (že obrazloženo zgoraj). 

Obrazložitev pripombe DPRS 2: 

V energetske namene je že žrtvovanih 50 % rek v Sloveniji. Stanje na teh območjih je alarmantno. Prispevek 
novo grajenih proizvodnih objektov k končni energetski bilanci Slovenije bi bil minoren in je nesprejemljivo, da 
se uniči še drugo polovico prosto tekočih rek, potokov, ki so iz vidika energetske izrabe manj primerni, zaradi 
česar bi bili posegi  in tudi negativni vplivi na okolje večji. Iz ekonomskega vidika pa bi bila gradnja dražja in 
potrebni bi bili veliki finančni vložki za sanacijo in preprečevanje okoljske škode (npr. pitna voda, mulj, 
vsipavanje proda pod zadnjo pregrado itd.). 

Gradnja HE je neupravičena tudi iz ekonomskega vidika. 
Letna stopnja vrnitve investicije pri HE je manjša od 2%

23
, kar pomeni, da je doba vrnitve investicije ca. 50 let in 

več. To nikakor  ne more biti "ekonomsko ugodno"; še posebej ne v luči padca cen električne energije, ki smo 
jim bili priča v zadnjih 2 letih, ko je cena za 1 MWh padla iz 55 € na 40 €!  
Letno poročilo HESS (Hidroelektrarne na Spodnji Savi) za leto 2016 in je razvidno, da poslujejo takole: 
- čisti prihodki od prodaje = 14.394.658 €, 
- čisti poslovni izdi  2.508.492 €, 
- vrednost zgradb in proizvajalne opreme ( že delujoča vrednost) = ca. 207.165.238 €, 
- donos na kapital je 0.9 %. 
Iz tega lahko sklepamo, da s tem rangom prihodkov ni veliko manevrskega prostora za ohranjanje pozitivnih 
rezultatov v primeru padca cen električne energije kot smo mu bili priča v zadnjih letih. Dodatna obrazložitev v 
Prilogi X12: STROŠKOVNA UČINKOVITOST NALOŽBE V HIDROELEKTRARNE – »megawatti« v primerjavi z  
NALOŽBO V UČINKOVITO RABO ENERGIJE – »negawatti«. 

V Sloveniji (podatki pridobljeni iz različnih poročil) obratuje 21 velikih HE (brez HE Brežice) in cca 500 malih HE, 
podeljenih pa je cca 600 koncesij za mHE. Vse skupaj proizvedejo cca. 30 % OVE v električni energiji. Na Dravi 
obratuje 8 HE, ki proizvedejo kar 70 % vse električne energije iz OVE. Torej 12 velikih HE in vse male HE 
proizvedejo ostalih 30 %. 

Ribe in njihovi habitati spadajo med globalno najbolj ogrožene. Kako resne so grožnje izgubi biotske 
raznovrstnosti pišejo tudi v članku Bi morali polovico Zemlje prepustiti divjini?

24
  

WWF International je pričel s kampanjo za ohranitev zadnjih svetovnih prosto tekočih rek. Kampanja želi 
mobilizirati ljudi po vsem svetu, da s skupnimi močmi ustavimo gradnjo škodljivih jezov, zaščitimo divje živali 
ter lokalne skupnosti ob naših najbolje ohranjenih rekah. Namreč le še tretjina največjih svetovnih rek ostaja 
prosto tekočih in te je potrebno zaščititi, med njimi je tudi slovenska Mura.

25
 

 
Gradnja HE ima negativen vpliv na doseganje drugih okoljskih ciljev, ki so določeni v drugih direktivah, 
strategijah, programih, načrtih itd. in v primerih doseganja teh ciljev, bi tudi dosegali cilje razogličenja.  
Potrebno je upoštevati tudi: 
1.) Ptičjo (PD) in habitatno direktivo (HD) – cilj doseganja ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov. Nujna bi 

bila razglasitev izključitvenih območij (»no go areas«), območij, kjer hidroelektrarn ni mogoče graditi. 
Vsaka HE ima bistven – D ali uničujoč – E vpliv na rečni ekosistem (reko, potok), zato je v vseh primerih 
potreben postopek prevlade drugega javnega interesa nad javnim interesom ohranjanja narave po členu 
6.4 HD, ki pa ni nujno, da je uspešen, saj če plivov ni možno izravnati in če ni možno izpolniti oz. izkazati 
vseh dodatnih pogojev za postopek prevlade, gradnja ni možna. Vsa območja Natura 2000 naj se razglasi za 
izključitvena območja.  

2.) Okvirno vodno direktivo (OVD) – cilj doseganja dobrega ekološkega stanja podzemnih in površinskih voda. 
Okvirna vodna direktiva že sama določa, da imajo HE prevelik negativni vpliv na stanje voda, zato je 
potrebno uporabiti izjemo po 4.7 členu OVD. 

3.) Poplavna direktiva – cilj zmanjšati škodljive posledice poplav na zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in 
gospodarske dejavnosti...ob opuštevanju, da se rekam zagotovi več prostora. 

                                                           
23 Letno poročilo HESS za 2016. http://www.he-ss.si/pdf/letna-porocila/letno-porocilo-hess-2016.pdf  
24 Bi morali polovico Zemlje prepustiti divjini?, The Guardian, http://www.ekodezela.si/aktualno/bi-morali-polovico-zemlje-prepustiti-
divjini/ 
25 Mura del globalne kampanje WWF za prosto tekoče reke. http://www.amazon-of-europe.com/si/menu9/news399/  

 

https://www.worldwildlife.org/pages/free-flowing-rivers?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=freshwater
http://www.he-ss.si/pdf/letna-porocila/letno-porocilo-hess-2016.pdf
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4.) Direktiva URE – zmanjševanje porabe energije  
5.) Programi, načrti, strategije itd. V primeru gradnje HE ni mogoče dosegati vseh zgoraj navedenih ciljev 

direktiv in ciljev določenih v programih, kot so Načrt upravljanja voda, Program upravljanja z območji 
Natura 2000, Regionalni razvojni program Pomurja itd. 

 
ANOVE ne upošteva uspešnosti izpolnjevanja ciljev drugih direktiv: 
- izpolnjevanje ciljev po HD: Po podatkih Zbirnega poročila po HD 2013

26
, pri cilju ugodnega ohranitvenega 

stanja v Sloveniji dosegamo ugodno stanje le pri 43 % habitatnih tipov in 29 % vrst, ki smo jih po HD dolžni 
ohranjati v ugodnem ohranitvenem stanju. Obvezno razglasiti izključitvena območja, med katera zagotovo 
sodijo vsa območja Natura 2000! 
- izpolnjevanje ciljev po OVD: cilj doseganja dobrega ekološkega stanja površinskih in podzemnih voda si je 

Slovenija zadala na samo 18 % vodnih teles! Do leta 2021 bo na vodnem območju Donave le 6 % vodnih teles 

doseglo zaveze do EU, na vodnem območju Jadranskega morja pa 12 %. 

Načrtu upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016-2021 na str. 100 navaja: “Zaradi različnih 

obremenitev na VO Donave okoljska cilja doseganje dobrega ekološkega stanja/potenciala ali dobrega 

kemijskega stanja površinskih voda ne bosta dosežena na 51 VTPV (42 %) od 121 VT. Na VO Donava okoljski cilji 

morda bodo ali morda ne bodo doseženi na 63 VTPV (52%) medtem ko bo 7 VT (6 %) VT doseglo zanje 

zastavljene okoljske cilje glede doseganja dobrega ekološkega stanja/potenciala ali kemijskega stanja voda.” 

V Načrtu upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016-2021 na str. 95 navaja: 

“Zaradi različnih obremenitev na VO Jadranskega morja okoljska cilja doseganje dobrega ekološkega 

stanja/potenciala ali dobrega kemijskega stanja površinskih voda ne bosta dosežena na 10 VTPV (29%) od 34 

VT. Okoljski cilji morda bodo ali morda ne bodo doseženi na 20 VTPV (59 %) medtem ko bodo štiri VT (12 %) 

dosegla zanje zastavljene okoljske cilje glede doseganja dobrega ekološkega stanja/potenciala ali kemijskega 

stanja voda.”  

TLA, Nacionalni program varstva okolja do leta 2030 predvideva še dodatno poslabšanje oz. zmanjšanje 

kmetijskih površin do leta 2030. Ob dejstvu: »Od osamosvojitve smo zabetonirali 100.000 hektarov kmetijskih 

zemljišč, četrtino vseh površin. Izgubili smo več zemlje kot Nemčija v celotnem času od druge svetovne vojne. 

Po površini na prebivalca smo, poleg Finske, zadnji v Evropski uniji. V zadnjih desetih letih je propadlo 16.000 

malih kmetij – štiri vsak dan – in trend se nadaljuje. Imamo pa največjo površino nakupovalnih središč na 

prebivalca v Evropski uniji. Posledica je, da uvažamo kar dve tretjini hrane in 85 odstotkov semen. Ali se sploh 

zavedamo, da je prehranska varnost temelj nacionalne varnosti vsake dežele?«
27

  

HE Mokrice
28

 – akumulacija bi zasedla 289,88 ha, od tega kmetijskih zemljišč 176,71 ha. S tem, da tukaj niso še 

vštete površine za izravnavo in omilitev vplivov. 

HE Brežice
29

 – “Celotna površina vodnega telesa akumulacijskega bazena, vključno s površino reke Save znaša 

cca 317 ha. Od tega kmetijskih zemljišč cca. 195,5 ha.” Okoljsko poročilo tudi navaja, da po površini 

prevladujejo najboljša kmetijska zemljišča.   

HE Hrastje-Mota – absolutno izgubljenih površin bo 165 ha zemljišč, od tega cca. 40 ha kmetijskih površinv
30

. 

Izravnalni ukrep: zasaditev poplavnega gozda (nadomeščati bo potrebno 435 ha + 52 ha = 487 ha gozdnih 

habitatnih tipov (91E0* in 91F0)
31

, s tem, da so dejanski vplivi 2 x večji
32

), prav tako obvodna struga predstavlja 

dodatnih ha površin. 

                                                           
26 Zbirno poročilo po HD 2013. http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_informacija=579&id_meta_type=65  
27 https://alpeadriagreen.wordpress.com/2017/10/26/izbruh-prehranske-krize-nas-bo-okiral-le-datum-ni-znan-/ 
28 Poročilo o vplivih na okolje za HE Mokrice, Zvezek 2, HSE, 2015. 
29 Poročilo o vplivih na okolje za hE Brežice: Dodatek za varovana območja, Aquarius d.o.o. Ljubljana, 2013. 
30 OP za DPN HE Hrastje-Mota na Muri, VGB, Oktober 2016. 
31 Preliminarna opredelitev predloga izravnalnih ukrepov za HE Hrastje-Mota na Muri, VGB, Maribor, november 2016. 
32 http://www.amazon-of-europe.com/si/menu61/news368/  

http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_informacija=579&id_meta_type=65
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2017/10/26/izbruh-prehranske-krize-nas-bo-okiral-le-datum-ni-znan-/
http://www.amazon-of-europe.com/si/menu61/news368/
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V ANOVE je zastavljen interval pridobivanja energije od 167 - 344 MW, torej 167 MW, naj bi bilo brez HE za 
katere se že sedaj ve, da imajo vsaj bistven vpliv na območja Natura 2000, in 344 MW v primeru izgradnje vseh. 
Potrebno je poudariti, da se najnižja vrednost intervala 167 MW nanaša na HE, ki naj bi bile zagotovo 
zgrajene. HE Formin in HE Brežice sta že v gradnji, medtem ko za HE na srednji Savi (HE Renke, HE Trbovlje in 
HE Suhadol), pa te tri HE še niso niti presojane. Torej tudi za njih še ni dokazano, da bistvenih vplivov ne bo! in 
da bo njihova izgradnja sploh možna. Torej je spodnja meja intervala 167 MW vprašljiva oz. neustrezno 
določena. Za doseganje cilja 25 % do leta 2020 in 27 % do leta 2030 OVE v končni rabi energije pa je še vedno 
predvidena maksimalna izraba na območjih Natura 2000. Ob teh dejstvih bi morali pripraviti druge 
alternativne rešitve za doseganje cilja ANOVE v končni rabi energije. 
Zagotoviti je potrebno, da omogočajo rezultati presoje iz člena 6 (3) popolno sledljivost dokončno sprejetih 

odločitev, vključno z izbiro drugih možnosti in vsemi nujnimi razlogi prevladujočega javnega interesa (EC 

2007/2012). Namen preverjanja alternativnih rešitev (drugih ustreznih rešitev) je ugotoviti, ali obstaja druga 

izvedljiva rešitev za dosego ciljev plana ali posega, ki bi imela manj škodljive vplive na varovano območje. 

Prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave ni mogoče uveljaviti, če za dosego ciljev plana 

obstajajo druge ustrezne rešitve z manjšimi vplivi na varovana območja (Sodbe C-239/04, C-304/05, C-

521/12
15

). Druge ustrezne rešitve lahko predlagajo pripravljavci plana ali načrta, pristojni nacionalni organi ali 

drugi deležniki v postopku priprave plana ali posega, za njihovo presojo pa so odgovorni pristojni nacionalni 

organi (EC 2007/2012). Pri tem morajo upoštevati, da mora druga ustrezna rešitev dosegati cilje izvirnega 

plana ali posega, pri tem pa imeti manj škodljive vplive na varstvene cilje varovanih območij ter njihovo 

celovitost in povezanost kot izvirna rešitev (EC 2007/2012). Cilj ANOVE je doseči 25 % do leta 2020 in 27 % do 

leta 2030 OVE v končni rabi energije. Cilj je po našem mnenju možno doseči z drugimi alternativnimi rešitvami. 

Med njimi zelo pomembno varčevanje in zmanjšanje porabe energije, saj samo z povečevanjem proizvodnje 

OVE ne bo dosežen cilj zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov (vpliv na podnebne spremembe!). Z ukrepom 

zmanjšanje porabe končne rabe energije bi dosegali številne naravovarstvene in okoljevarstvene cilje v EU: 

ohranjanje biodiverzitete, zmanjševanje podnebnih vplivov, izboljšanje protipoplavne zaščite, ohranjanje oz. 

izboljšanje kvalitete podtalnice kot pitne vode itd. Dosegli bi se celo energetski cilji. Z obstoječim ANOVE noben 

od zgoraj navedenih ciljev ne bo dosežen. ANOVE ne upošteva drugih alternativnih rešitev, ki bi imele manjši 

vpliv na doseganje drugih okoljskih in naravovarstvenih ciljev, kljub temu, da alternativne rešitve obstajajo, 

zato plana ni možno potrditi. S tem ni izpolnjen pogoj za prevlado drugih javnih interesov nad javnim 

interesom ohranjanja narave po členu 6 (4) Direktive o habitatih in uporabe izjeme po členu 4 (7) WFD.  

III.  

Z uničevanjem naravnih ekosistemov se ne rešuje problema izpustov toplogrednih plinov! 

Odgovor MzI – DE na I.-IV. Pripombe DPRS : »Evropski svet je že marca 2010 sprejel politično odločitev za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v EU kot celoti za 80-95 % do leta 2050 glede na leto 1990, tolikšno 
zmanjšanje bo po ugotovitvah Medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC) potrebno v razvitih 
državah za dosego skupne vizije preprečiti nevarne posledice podnebnih sprememb in zadržati rast globalne 
temperature pod mejo 2 °C ter njeno realizacijo v okviru podnebne politike EU in v sporazumih v okviru 
UNFCCC. Cilji doseči 27-odstotni delež OVE v Sloveniji do leta 2030 je z vidika dolgoročnega cilja zmanjševanja 
emisij TGP postavljen zelo neambiciozno.« 

Pripomba DPRS 3: Z uničevanjem naravnih ekosistemov se ne rešuje problema izpustov toplogrednih plinov. 
Z uničevanjem ekosistemov se zmanjša ponor ogljika (sekvestracija ogljika v tleh, mokrišča) in prispeva k 
povečanju problema toplogrednih plinov.  
 
Obrazložitev pripombe DPRS 3: 
dr. Bernd Lötsch, univ. prof., Naravoslovni muzej Dunaj, oddelek za ekologijo, Avstrija: »Propagandni energetski 
obračajoč milijone v prid hidroelektrarnam zlorablja okoljevarstvene argumente, kot so boj proti podnebnim 
spremembam in pozivi za umik uporabe jedrske energije, čeprav je jasno, da sporna gradnja novih 
hidroelektrarn na naravnih vodotokih ne bo prispevala k znižanju emisij CO2.  
1. Če hočemo preprečiti emisije CO2, moramo začeti tam, kjer nastanejo, to je pri ogrevanju, prometu, 
industriji in obrti. Namesto tega raje letno plačujemo v tujino 600 milijonov € za dvomljive »certifikate CO2« in 
640 milijonov € za subvencioniranje dizelskega goriva!  
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2. Poleg tega – tudi če zgradimo vse možne hidroelektrarne na vseh tekočih vodah – bi to samo prispevalo k 
naraščanju porabe električne energije poleti in k povečanju porabe fosilnih goriv pozimi, saj ima vodna energija 
ravno v zimski polovici leta svoj minimum moči, kar bi spet prispevalo k dodatnim emisijam CO2.  
3. S »totalno izgradnjo« stotin hidroelektrarn (morda s policijsko zaščito pred protesti državljanov?) bi lahko 
pokrivali zgolj RAST porabe električne energije za naslednjih 5 let, a ne za več kot 2 % celotne porabe energije v 
Avstriji, saj predstavlja električna energija samo petino celotne energije, vendar najcenejšo.  
4. Potrebujemo ENERGETSKI PREOBRAT. Dodatno žrtvovanje dragocenih pokrajin za že zdavnaj bedasto 
trošenje električne energije ni energetski PREOBRAT. PREOBRAT se začne šele z realizacijo strategij na strani 
POTROŠNIKOV. Od velikanskih tokov energije naše civilizacije je treba izkoristiti večkratnik 'storitve energije', 
torej oblike energije, ki jo dejansko rabimo, npr. toploto, luč, vrtilni moment ..., in ki bi jo lahko dosegli z znatno 
manj primerne energije, če bi imeli ustrezne tehnologije, na primer LED itd., in boljši energetski menedžment. S 
tem bi lahko dosegli znatno povečanje potreb po delovni sili v več kot 28 panogah, s tem bi lahko dosegli pravi 
gospodarski čudež, primerljivega s takratnim po drugi svetovni vojni. UČINKOVITA RABA ENERGIJE – to je pravi 
preobrat.« 

 

IV.  

Niso upoštevane vse možne alternativne rešitve 

Odgovor MzI – DE na I.-IV. Pripombe DPRS: »Ministrstvo, pristojno za energijo, je sočasno s predlogom 
posodobitve ANOVE pripravilo tudi osnutek Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–
2020 (AN URE). AN URE zajema vse bistvene ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti, vključuje pa tudi 
oceno pričakovanih prihrankov energije, z namenom doseganja nacionalnega cilja povečanja energetske 
učinkovitosti do leta 2020, in prispevka Slovenije k doseganju skupnega cilja EU - povečanju energetske 
učinkovitosti za 20 %. Uspešnost izvajanja AN-URE 2020 je ključnega pomena tudi za doseganje ciljnega deleža 
obnovljivih virov energije (OVE) v bilanci rabe bruto končne energije. Z AN URE Slovenija zasleduje indikativni 
nacionalni cilj izboljšanja energetske učinkovitosti energije za 20 % do leta 2020. Konkretno ta cilj opredeljen na 
naslednji način: raba primarne energije v letu 2020 ne bo presegla 7,125 Mtoe (82,86 TWh), kar pomeni, da se 
glede na leto 2012 ne sme povečati za več kot 2 %. Novela AN URE vključuje tudi obveznost po 7. členu 
direktive 2012/27/EU, ki jo navajate v svojem komentarju. Ta člen se nanaša na obveznost dobaviteljev, ki 
morajo zagotoviti 1,5-odstotne prihranke energije pri končnih odjemalcih. Obveznost doseganja skupnega 
prihranka končne energije v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 znaša 523 GWh novih 
prihrankov na letnem nivoju, kar je vključeno v AN URE in v projekcije končne energije za predlog posodobitve 
ANOVE. Pri interpretaciji cilja po 7. členu direktive je potrebna posebna pozornost, saj ne gre za zmanjšanje 
energije v absolutni vrednosti glede na sedanje stanje, temveč na prihranke dosežene z ukrepi, v primerjavi s 
situacijo, ko teh ukrepov ne bi izvedli. Poleg obveznosti po 7. členu direktive, AN-URE 2020 vključuje še vrsto 
ukrepov za spodbujanje učinkovite rabe energije, ki jih bo država izvajala v tem obdobju. Vsi ukrepi AN URE, 
vključno z obveznimi prihranki energije po 7. členu direktive 2012/27/EU, so upoštevani v projekcijah rabe 
energije za predlog posodobitve ANOVE.« 

Pripomba DPRS 3: Ne drži, v dokumentih AN URE niso upoštevane vse možne rešitve za zmanjšanje porabe 
energije oz. maksimalni pristop k URE. ANURE navaja, da gospodinjskih aparatov niso upoštevali, prav tako 
niso temu ukrepu namenjene nobene subvencije... Zaradi globalnih težav glede prevelike rabe energije in v 
Sloveniji celo porasta porabe energije, se na globalni ravni pojavlja pristop Negavatov! Obrazloženo zgoraj. 

Obrazložitev pripombe DPRS 3: 

Z argumenti MzI in z zavračanjem dejstev se ne moremo strinjati. Še enkrat opozarjamo na: 

Alternativne rešitve za doseganje ciljev ANOVE so obravnavane pomanjkljivo!, kar potrjuje tudi ZRSVN v 
svojih mnenjih, kjer več krat opozori, da so alternativne rešitve za dosego ciljev ANOVE obravnavane 
pomanjkljivo. V mnenju št. 8-II-202/9-O-15/TK, z dne 3.6.2016 so celo predlagali možne alternativne rešitve za 
dosego ciljev ANOVE: (1) »različno razmerje pridobljene energije iz različnih virov OVE več poudarka na 
obnovah s povečanjem učinkovitosti izrabe...«, (2) »možnosti za skupne projekte v drugih državah...«, (3) 
»potencial iz nadgradnje učinkovitosti tehnologij za izkoriščanje OVE (npr. tehnične nadgradnje mHE na 
območju Avstrije v smislu učinkovitosti izrabe in okoljske sprejemljivosti je v povprečju za 33 % povečala 
proizvodnjo električne energije... .)«, (4) »lokalna samosokrba (net-metering)«. »V okviru ANOVE bi bilo 
smiselno natančneje preučiti navedene in druge obstoječe možnosti in se na ta način izogniti izkoriščanju 
obnovljivih virov energije na občutljivih območjih.« Svetujemo v branje tudi članek Stojana Habjaniča z 
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naslovom Pri hidroelektrarnah je obnovljiva samo voda, kjer podaja konkretne rešitve za zmanjšanje porabe 
energije. Delo, 9.1.2016. (http://www.delo.si/sobotna/pri-hidroelektrarnah-je-obnovljiva-samo-voda.html), ter 
Analiza in predlogi za energetsko in ekonomsko prednostne in učinkovitejše korake (Stojan Habjanič, Zveza 
društev Moja Mura, september 2017). 

ANOVE ne upoštevana pripombe navedene v mnenju ZRSVN št. 8-II-202/9-O-15/TK, z dne 3.6.2016 (2) 
»možnosti za skupne projekte v drugih državah... ter statistične prenose iz drugih držav«, ki bi lahko 
pomembno prispevali k reševanju obravnavane problematike. V ANOVE je na str. 24 navedeno: »Kot 
alternativni scenarij oz. alternativne možnosti doseganja cilja, ANOVE ne upošteva uporabo statističnih 
prenosov med državami članicami in sodelovanje v skupnih projektih z drugimi državami članicami in tretjimi 
državami. Tak scenarij namreč pomeni, da bi bil cilj dosežen s spodbujanjem projektov zunaj meja Slovenije, s 
čimer pa bi bile družbene in ekonomske koristi, kot je vpliv na zaposlenost, manjše. To pomeni, da je tak 
scenarij dražji od predlaganega oziroma je stroškovno neučinkovit.« Napotki za uporabo člena 6.4 Direktive 
92/43/EGS o habitatih (EC 2007/2012) 

13
 pri preučitvi alternativ (drugih ustreznih rešitev) navajajo: »Poudariti 

je treba, da zajemajo referenčni parametri za takšne primerjave vidike v zvezi z ohranjanjem celovitosti 
območja in njegovih ekoloških funkcij. Zato na tej stopnji drugih meril presoje, kot je ekonomsko merilo, ni 
mogoče šteti za prevladujoča ekološka merila.« Izhodišče za preučevanje alternativnih rešitev so torej 
varstveni cilji in stanje območja Natura 2000, ne pa tudi stroški, zamude ali drugi vidiki alternativne rešitve. 
Pristojni nacionalni organ se tako ne sme omejiti samo na alternativne rešitve, ki jih predlaga pobudnik plana 
ali posega, ampak je odgovoren za presojo drugih ustreznih rešitev. Ta presoja mora biti izvedena ob 
upoštevanja ciljev ohranjanja območja (EC 2007/2012). Dolžnost države članice je, da preuči tudi rešitve, ki so 
lahko locirane v drugih regijah ali celo državah (EC 2002)

14
.  

Ne moremo se strinjati z odgovorom MzI: »Pripomba ZVRSN je bila odgovorjena v okviru predlogu posodobitve 
ANOVE. Kot odziv na ZRSVN je bilo pripravljeno dodatno poglavje 3.2.1 Dodatna obrazložitev obravnavanih 
variant. Po vključitvi tega dodatnega poglavja ZRSVN ni ponovila istih pripomb. Pripomba o ukrepih v drugih 
državah je obravnavana v predhodnem besedilu.«, saj smo prav na te vsebine podali te komentarje.   

 

V.  
Neustrezna ocena vpliva izgradnje velikih HE nad 10MW na segment okolja Vode 

Okoljsko poročilo ocenjuje vpliv ANOVE na segment okolja Vode kot C – nebistven vpliv pod pogoji. Ocena C je 

podana na interval moči predvidenih projektov, ki znaša od 167 do 344 MW.  Menimo, da Okoljsko poročilo ni 

ustrezno ocenilo vpliva na Okoljski cilj 3: Dosegati oz. preprečevati poslabšanje dobrega ekološkega in 

kemijskega stanja površinskih voda oziroma dobrega ekološkega potenciala, če gre za močno preoblikovana 

oziroma umetna vodna telesa na območju hidroelektrarn. Okoljsko poročilo namreč samo ugotavlja sledeče: 

»Običajno posledice umestitev mHE in HE v vodno okolje preprečuje doseganje dobrega stanja površinskih voda 

na vplivnem območju hidroelektrarn. To je tudi razlog, da so za nekatere obstoječe HE določena močno 

preoblikovana in umetna vodna telesa, za katera pa so v skladu s 4(1) členom Direktive 2000/60/ES določeni 

"posebni okoljski cilji".«, »Umestitev in obratovanje mHE in predvsem HE tako spremenijo hidromorfološke 

značilnosti vodotoka tako, da se to posledično izraža tudi na poslabšanju ekološkega stanja vodnega telesa.«  

ter »Vlada Republike Slovenije lahko ob izpolnitvi vseh obveznih pogojev odloči, da javni interes OVE v primeru 

načrtovanih novih HE ali mHE prevlada nad javnim interesom doseganja dobrega stanja voda.«. Iz navedenega 

je moč sklepati, da se pripravljavec Okoljskega poročila zaveda, da bi umestitve velikih HE v prostor povzročile 

bistven vpliv na zgoraj navedeni okoljski cilj, kljub temu pa je iz neutemeljenih razlogov podana ocena C.  

Ob tem je potrebno upoštevati še dejstvo, da za vodna telesa, na katerih se predvideva gradnja velikih HE, v 

veljavnem Načrtu upravljanja voda (NUV II, 2016–2021) po javno dostopnih podatkih ni predvidenih izjem za 

odstopanje od okoljskih ciljev, ki bi omogočali izgradnjo HE brez kršenja določenih okoljskih ciljev načrta 

upravljanja voda. Torej bi bilo poslabšanje ekološkega stanja na teh vodnih telesih, kot ga predvideva ANOVE, 

nedvomno v nasprotju z okoljskimi cilji, ki so za ta vodna telesa predvideni v NUV II.  

Menimo, da bi ocena vpliva izgradnje vseh velikih HE, ki jih predvideva ANOVE, skladno z vsebinskimi 

ugotovitvami Okoljskega poročila ter  glede na dejstvo, da izjeme za doseganje okoljskih ciljev za vodna telesa, 

na katerih se predvideva gradnja  HE in s tem poslabšanje ekološkega stanja v veljavnem Načrtu upravljanja 

http://www.delo.si/sobotna/pri-hidroelektrarnah-je-obnovljiva-samo-
http://www.delo.si/sobotna/pri-hidroelektrarnah-je-obnovljiva-samo-
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voda niso opredeljene morala biti vsaj D – bistven vpliv. Zaradi navedenega je ANOVE neskladen s 56. členom 

Zakona o vodah. 

 

VI.  
Neustrezna ocena vplivov izgradnje velikih HE nad 10MW na okolje 

Načelo previdnosti, odstraniti vsak razumen dvom, izvesti presojo kumulativnih vplivov 
 

ANOVE vključuje izgradnjo velikih HE nad 10MW, za katere menimo, da ocena vplivov na okolje v sklopu 

izvedenega postopka CPVO ni bila ustrezno izvedena. Okoljsko poročilo ocenjuje posledice učinkov izvedbe 

izgradnja velikih HE nad 10 MW na okolje z oceno C – nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Po našem 

mnenju je podaja takšne ocene za segment velikih HE in posledično celotnega ANOVE neutemeljena in v 

nasprotju z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 

ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 

92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ), Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – 

ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno 

prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14).  

ANOVE med posegi, ki so potrebni za dosego ciljev plana do leta 2030 skupno predvideva izgradnjo velikih HE 

na večih odsekih rek, ki so znotraj omrežja Natura 2000 (zgornja, srednja in spodnja Sava, Mura).  Skupen 

interval moči predvidenih projektov znaša od 167 do 344 MW. Za ta interval Okoljsko poročilo ocenjuje vpliv 

ANOVE na segment okolja Narava kot C – nebistven vpliv pod pogoji. Kot C- nebistven vpliv pod pogoji je 

ocenjen tudi podsegment vpliva izgradnje velikih HE na 10MW na  območja Natura 2000.  

V ANOVE je v zvezi oceno C navedeno: »Ocena (C) v okoljskem poročilu, ki je pogoj za okoljsko sprejemljivost 

akcijskega načrta, je v primeru HE nad 10 MW podana za interval 167-344 MW in ne za potencialnih 344 

oziroma 487 MW. Posamezni projekti izgradnje niso bili presojani in jih bo treba presojati na naslednjem 

nivoju.«. V ANOVE piše tudi: »Tako skupna moč obravnavanih HE za katere se pričakuje, da bo njihov vpliv 

ocenjen kot nebistven, znaša 167 MW; skupna moč vseh predvidenih HE do leta 2030, to je vključno s tistimi, za 

katere se pričakuje, da bo njihov vpliv ocenjen kot bistven, pa 344 MW (vključno s HE predvidenimi za izgradnjo 

do 2020).«  Podobno je v Okoljskem poročilu navedeno: »Ocena vpliva na varovana območja C velja v primeru 

HE in VE za uporabo tehnologije (ob upoštevanju omilitvenih ukrepov in drugih pogojev), ne pa tudi za 

posamezne lokacije HE oziroma posamezna potencialna območja za umeščanje VE. V teh primerih bo presoja 

izvedena oziroma se izvaja na ravni prostorskega akta skladno s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 

vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 

3/11).«  Na pripombe DPRS podane v sklopu javne razprave je MOP podal še sledeče pojasnilo v zvezi z oceno C 

za HE: »Pojasnilo, zakaj je bil vpliv HE ocenjen z oceno C: Ta ocena označuje pogojno sprejemljivost, saj je morda 

v določenih primerih z izbiro ustrezne, v tem trenutku še nepoznane rešitve oziroma izvedbe dovolj učinkovitih 

omilitvenih ukrepov, možno vpliv izgradnje in obratovanja posamezne hidroelektrarne na rečni ekosistem 

zmanjšati do stopnje, da ga bo mogoče opredeliti kot nebistvenega. Tudi v primeru, da to ne bo možno, ostaja 

legitimna možnost uporabe mehanizma prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. 

Takrat bodo tudi na razpolago danes še neobstoječe alternativne rešitve, med katerimi bo izbrana najboljša 

oziroma takšna z najmanjšim vplivom.« Iz zapisanega v ANOVE in Okoljskem poročilu sklepamo, da se ocena C 

nanaša tako na projekte, za katere pripravljavci ocenjujejo, da bistvenega vpliva ne bo (skupna moč 

predvidenih takšnih projektov znaša 167 MW) kot tudi na projekte, za katere ocenjujejo, da bi lahko imeli 

bistven vpliv na naravo in v Okoljskem poročilu sploh niso bili presojani (skupna moč takšnih projektov znaša 

177 MW), saj je ocena C podana za interval 167 - 344 MW. Ocena C je posledično povsem neprimerna saj 

pripravljavci sami ugotavljajo, da vsebuje interval 167 - 344 MW tudi projekte, za katere se pričakuje na 

presoji na naslednjem nivoju bistven vpliv. Ob tem v ANOVE jasno piše, da bo za dosego ciljev ANOVE 
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potrebno izvesti tudi projekte, za katere se ocenjuje, da bi lahko imeli bistven vpliv na naravo, ter da se bodo 

posegi izvajali tudi v območjih Natura 2000. 

Ocena C je v Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na 

okolje (Uradni list RS, št. 73/05) definirana kot: »razred C: vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov«. V 2. Odstavku 25. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 

naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) je navedeno: »Če zaradi 

pomanjkanja podatkov, povezanih z ugodnim stanjem vrste oziroma habitatnega tipa, ugotavljanje značilnosti 

učinka ni možno, se s sklepanjem ob upoštevanju načela previdnosti predloži podrobno strokovno utemeljitev 

postopka sklepanja in določitve končne ocene. Kadar je na osnovi sklepanja mogoče zaključiti, da največje 

možne posledice učinkov nimajo bistvenega vpliva, se vpliv označi z oznako A, B ali C v skladu s prejšnjim 

odstavkom. Kadar je na osnovi sklepanja mogoče zaključiti, da največje možne posledice učinkov imajo bistven 

vpliv, se vpliv označi z oznako D ali E v skladu s prejšnjim odstavkom.« Torej je  oceno C možno podati le, ko so 

podani ustrezni omilitveni ukrepi, ki brez razumnega dvoma omilijo posledice vplivov posega v okolje. 

Nikakor pa ne v primeru, ko predvidevamo, da bi se morda takšni omilitveni ukrepi lahko pojavili nekoč v 

prihodnosti, danes pa za njih še ne vemo, kot je bila ocena C uporabljena v primeru priprave ANOVE. 

Skladno z navedenim bi po našem mnenju ocena vplivov ANOVE na območja Natura 2000 lahko bila ustrezna 

izključno v primeru, da ANOVE ne bi vseboval konkretnih projektov ter hkrati iz vsebine ne bi bilo možno 

razbrati, kakšen način energetske izrabe odsekov rek, ki so v ANOVE vključeni, je z ANOVE predviden. Vendar so 

v ANOVE obravnavani tudi konkretni projekti (npr. HE Mokrice, HE Moste), v nekaterih primerih pa je iz 

posredno iz teksta možno jasno razbrati za kakšen tip hidroelektrarn gre in kje so njihove lokacije. Torej bi 

moralo biti možno ob uporabi načela previdnosti ter že razpoložljivega znanja o vplivih gradnje takšnega tipa 

elektrarn na naravo tudi podati ustrezno oceno vpliva, kar v ANOVE ni bilo ustrezno narejeno. Takšen primer je 

»Potencialna energetska raba reke Mure«. 

V primeru reke Mure konkretne lokacije in tip elektran sicer v ANOVE direktno niso navedene, a je v tekstu 

jasno navedeno, da se izraba nanaša na »8 elektrarn na območju od Sladkega Vrha do Veržeja« ter , da se raba 

nanaša na lokacije »potencialno območje reke Mure glede na okoljsko sprejemljivost, za katere je DPN že v 

pripravi«. V ANOVE je tudi zapisano: »Pri ocenjevanju izvedljivosti projektov za realizacijo potenciala so 

upoštevane že sprejete odločitve glede izkoriščanja vodnega potenciala v energetske namene, pa tud i 

načrtovane prenove obstoječih elektrarn. Te so: Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne 

energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadolega, (Ur. l. RS, št. 121/04, št. 83/06); Uredba o 

koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do 

Veržeja, (Ur. l. RS, št. 120/05)…« in »Stanje postopkov umeščanja hidroelektrarn v prostor je naslednje: 

- Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice (Uradni list RS, št. 69/13)  

je bila sprejeta avgusta 2013; 

- Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za območje HE Hrastje–Mota na Muri je Vlada RS 

sprejela 16.5.2013. Postopek je v teku.« 

Iz zapisanega v ANOVE je torej jasno, da se potencialna izraba reke Mure nanaša na 8 klasičnih pretočnih 

elektrarn, kot jih predvideva Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu 

vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja, vključno z HE Hrastje-Mota, za katero že poteka 

priprava DPN. Za 8 pretočnih hidroelektrarn, kot jih predvideva Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo 

električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja obstajajo študije (Preveritev 

lokacij z vidika varstva narave - strokovne podlage za obravnavo HE na Muri, Vodnogospodarski biro Maribor 

d.o.o., 2010; HE na Muri -  Preveritev lokacij z vidika varstva ptic, DOPPS, 2010), na podlagi katerih je možno 

nedvomno zaključiti, da bi vsaka izmed predvidenih HE imela D - bistven vpliv na Naturo 2000. V sklopu 

priprave DPN HE Hrastje Mota je bilo že izdelano Okoljsko poročilo (Okoljsko poročilo za DPN za HE Hrastje-
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Mota na Muri; (VGB Maribor d.o.o., št. proj. 3421/13, oktober 2016, dopolnjeno april 2017, Maribor))  in 

Dodatek (Dodatek za varovana območja - Presoja sprejemljivosti DPN HE Hrastje-Mota na Muri na varovana 

(Natura 2000 in zavarovana) območja; (VGB Maribor d.o.o. in CKFF, št. proj. 3421/13-D, oktober 2016, 

dopolnjeno april2017, Maribor). Čeprav postopek CPVO še ni zaključen, ker po mnenju nosilcev urejanja 

prostora, nekateri vplivi še niso dovolj natančno in korektno ovrednoteni,  je na podlagi do sedaj znanih dejstev 

možno brez razumnega dvoma zaključiti, da je vpliv HE Hrastje –Mota na okolje, vključno z vplivom na območja 

Natura 2000 D – bistven. Posledično  bi tudi vpliv predvidene energetske izrabe reke Mure (območje je v 

ANOVE imenovano »potencialno območje reke Mure glede na okoljsko sprejemljivost, za katere je DPN že v 

pripravi«) na območja Natura 2000 moral biti enako ovrednoten. 

V 8. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 

66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 

56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ) je definirano načelo previdnosti:  »Uvajanje novih tehnologij, proizvodnih 

postopkov in izdelkov je dopustno le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter možnih varstvenih 

ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov na okolje ali zdravje ljudi.« Načelo previdnosti je 

zapisano tudi v 3. člen Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 

varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11): » V postopku presoje sprejemljivosti se 

uporablja načelo previdnosti v vseh stopnjah presoje tako, da v primeru dvoma prevlada javna korist ohranjanja 

narave nad razvojnimi interesi in drugimi javnimi koristmi. Šteje se, da je dvom izkazan, če odločitve v 

posameznih stopnjah presoje ni možno sprejeti na objektivni in z dokazi podprti ugotovitvi, v skladu z določbami 

tega pravilnika.« Uporaba načela previdnosti je opredeljena tudi v Direktivi Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 

1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva o habitatih), ki v 

tretjem odstavku 6. člena 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 ustrezno presoditi njegove posledice glede na cilje ohranjanja tega območja. Glede na 

ugotovitve presoje posledic za območje in ob upoštevanju določb četrtega odstavka (prevlada druge javne 

koristi nad javno koristjo ohranjanja narave) pristojni državni organi soglašajo z načrtom ali s projektom šele 

potem, ko se prepričajo, da ne bo škodoval celovitosti zadevnega območja, in, če je primerno, ko pridobijo 

mnenje javnosti.« Razlaga uporabe previdnostnega načela s strani Evropske komisiji je, da v primeru dvoma o 

neobstoju škodljivih posledic potrebno predpostaviti, da le-ti obstajajo, in prevladati mora interes ohranjanja 

varstvenih ciljev območij Nature 2000 (EC 2002). Menimo, da ocena C – nebistven vpliv pod pogoji v primeru 

priprave ANOVE ni bila uporabljena skladno s načelom previdnosti zato je sprejetje ANOVE v nasprotju z 

Zakonom o varstvu okolja, Zakonom o ohranjanju narave ter tudi Direktivo o habitatih. Obstaja namreč 

utemeljen dvom, ki ga pripravljavci Okoljskega poročila sami ugotavljajo, da bodo velike HE, ki so vključene v 

interval 167 – 344 MW, za katerega je podana ocena C, povzročile D - bistven vpliv na naravo. Za nekatere 

projekte, ki so v ta interval vključeni (npr. HE na Muri, za katere že poteka priprava DPN, to je HE Hrastje – 

Mota) pa je ocena D – bistven vpliv že jasno znana! 

Povdariti je potrebno! 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.  

Načelo previdnosti je temeljno načelo evropske okoljske politike in pomeni, da v primeru dvoma prevlada 
korist varstva okolja pred drugimi interesi.

33
  

                                                           
33 Tina Klemenčič. NAČELO PREVIDNOSTI IN PRIMERI NJEGOVE UPORABE V PRAKSI. VARSTVO NARAVE, 23 (2010) 67–75. 
http://www.zrsvn.si/dokumenti/63/2/2010/Klemencic_1812.pdf  

http://www.zrsvn.si/dokumenti/63/2/2010/Klemencic_1812.pdf
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V sodbi C-521/12 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). Dalje v točki 28: 

Uporaba previdnostnega načela v okviru izvajanja člena 6(3) Direktive o habitatih zato od pristojnega 

nacionalnega organa zahteva, da presodi posledice projekta za zadevno območje Natura 2000 glede na cilje 

ohranjanja za to območje in ob upoštevanju varstvenih ukrepov, ki jih vsebuje navedeni projekt, s katerimi se 

želi izogniti ali zmanjšati morebitne škodljive učinke, ki se neposredno povzročijo za to območje, da bi se 

zagotovilo, da ta projekt ne škodi celovitosti navedenega območja. 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. 

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). 

Prav tako sodišče enako ugotavlja v sodbi C-258/11, točka 41: Glede tega je treba povedati, da ker mora 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. Merilo za izdajo soglasja, ki bi bilo manj strogo od tega, ne bi moglo 
tako učinkovito zagotoviti uresničitve cilja varstva območij, h kateremu stremi ta določba (zgoraj navedena 

sodba Waddenvereniging in Vogelbeschermingsvereniging, točki 57 in 58).  Dalje v Točki 44:  Glede presoje, 
opravljene na podlagi člena 6(3) Direktive o habitatih, je treba navesti, da 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 zgoraj 
navedeno sodbo Komisija proti Španiji z dne 24. novembra 2011, točka 100 in navedena sodna praksa). 
Nacionalno sodišče preveri, ali presoja posledic za območje izpolnjuje te zahteve. 

Sodišče je tudi že razsodilo, da je potrebno tudi presoditi kumulativni vpliv in sicer v predsodnem postopku C-
304/05, točka 30:  To predpostavlja, da presoja posledic za območje ob upoštevanju najboljših zadevnih 
znanstvenih spoznanj ugotovi vse vidike načrta ali projekta, ki lahko sami ali v povezavi z drugimi načrti ali 
projekti škodujejo cilju ohranjanja.(glej tudi sodbo C-127/02, točko 54).  

Dalje je v predsodnem postopku C-304/05 navedeno v Točki 42, da so se v skupnem vplivi komaj upoštevali, da 
niso bile zajete vse relevantne vrste, v Točki 45, v raziskavah niso bili raziskani vsi vidiki projekta, niti njhovi 
učinki. S pričo teh pomanjkljivosti ni mogoča domneva, da ukrepi posega ne bodo škodovali območju Natura 
2000. 

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list 
RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11), ki izhaja iz 6(3) člena Direktive o habitatih, v Prilogi 2, Poglavje XII, 
Območja površinskih voda in vodne infrastrukture določa, da pri postavitvi ali povišanju oz. spremembi pragov, 
jezov, zapornic, pregrad ali hudourniških pregrad je potrebno izvesti presojo posega na celotnem vodnem 
sistemu, katerega del je varovano območje. Presoja na celotna povodja Mure in Save niso bila izvedena. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2276
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1864
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0094
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Predsodni postopek C-304/05, v Točki 57 navaja: V tovrstnih primerih se je treba za uporabo člena 6(4) 

Direktive o habitatih opreti na največjo predstavljivo škodo, ki bi jo povzročil poseg, in pretehtati, ali nujni 

razlogi prevladujočega javnega interesa – grozeča škoda – zahtevajo prav te zaščitne ukrepe ali pa jim je 

mogoče zadostiti tudi z drugimi alternativnimi ukrepi, ki so za POO manj škodljivi, na primer s čakanjem na 

presojo posledic za območje. 

Sodišče je tudi že razsodilo, da je potrebno tudi presoditi kumulativni vpliv in sicer v predsodnem postopku C-
304/05, točka 30:  To predpostavlja, da presoja posledic za območje ob upoštevanju najboljših zadevnih 
znanstvenih spoznanj ugotovi vse vidike načrta ali projekta, ki lahko sami ali v povezavi z drugimi načrti ali 
projekti škodujejo cilju ohranjanja.(glej tudi sodbo C-127/02, točko 54).  

Dalje je v predsodnem postopku C-304/05 navedeno v Točki 42, da so se v skupnem vplivi komaj upoštevali, da 
niso bile zajete vse relevantne vrste, v Točki 45, v raziskavah niso bili raziskani vsi vidiki projekta, niti njhovi 
učinki. S pričo teh pomanjkljivosti ni mogoča domneva, da ukrepi posega ne bodo škodovali območju Natura 
2000. 

Predsodni postopek C-304/05, v Točki 57 navaja: V tovrstnih primerih se je treba za uporabo člena 6(4) 

Direktive o habitatih opreti na največjo predstavljivo škodo, ki bi jo povzročil poseg, in pretehtati, ali nujni 

razlogi prevladujočega javnega interesa – grozeča škoda – zahtevajo prav te zaščitne ukrepe ali pa jim je 

mogoče zadostiti tudi z drugimi alternativnimi ukrepi, ki so za POO manj škodljivi, na primer s čakanjem na 

presojo posledic za območje. 

 

 


