
DPRS - Društvo za preučevanje rib Slovenije 
Polanškova ulica 24 
1231 Ljubljana-Črnuče 
e-mail: dprslovenije@gmail.com 
spletna stran: http://www.dprs.si/sl 
davčna št.: 42965080 
poslovni račun: SI56 6100-0001-0560-931, Delavska hranilnica 
 

 
Številka zadeve: DPRS-2018-053-O-41 

Datum: 25. 10. 2019 

 
Ministrstvo za infrastrukturo 
Direktorat za energijo 
Langusova ulica 4 
1535 Ljubljana  
Poslano na: masa.djurica@eimv.si, marko.cerar@gov.si, gp.mzi@gov.si   
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Spoštovani, 

DPRS smo 11. 10. 2019 prejeli od Ministrstva za infrastrukturo (MzI) vabilo na predstavitev vsebine 

osnutka okoljskega poročila v procesu celovite presoje vplivov na okolje za Celoviti nacionalni 

energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, dopis št. 360-182/2018/75. V vabilu nas pozivate k 

posredovanju morebitnih pripomb. 

S tem dopisom DPRS posredujemo pripombe na Dopolnjen osnutek vsebinjenja: Tehnična podpora 

za celovito presojo vplivov na okolje za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 

Slovenije. Razpis SRSS/C2019/048. Študija: 219240-2-1-S. Ljubljana, september 2019.   

 

Pripomba 1 

Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo) v 7. Členu (načelo 

prioritete) določa: (1) Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje rabe energije 

imajo pri primerljivih stroških, upoštevanih v življenjski dobi ukrepa, prednost pred zagotavljanjem 

novih zmogljivosti za oskrbo z energijo. V NEPN manjka osnovna uvodna analiza vseh energetskih 

virov, ki jih uporabljamo v Sloveniji v odstotkih rabe in ukrepe zmanjševanja rabe posameznih 

energentov, saj to bi bil edini način možnosti ugotavljanja uspešnosti ukrepov, ki bi jih sprejeli. V 

nasprotnem primeru so ukrepi nemerljivi glede uspešnosti njihove izvedbe.  

Na str. 7 je navedeno pri učinkoviti rabi energije »Zmanjšati rabo končne energije v stavbah za 30 % 

do leta 2030 glede na leto 2005«. Zanima nas: 

1.  Kaj to pomeni v skupni bilanci končne rabe energije, na katerih energentih bomo prihranili in 

koliko bo to prispevalo k doseganju cilja OVE?  
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2. Zakaj nista na enak način predstavljena promet in industrija, ki sta največji problem? Zakaj 

tukaj niso jasno določeni cilji za koliko se bo končna raba energije zmanjšala v prometu in 

industriji?  

3. Promet se po našem mnenju ne ureja dovolj ambiciozno. Že pri EKS in ANOVE smo opozarjali, 

da se izboljša železniški promet, osebni in tovorni tranzit se preusmeri na železnice. Izboljša 

se javni promet. Delo od doma in številni drugi ukrepi. 

4. Industrija se po našem mnenju ne ureja dovolj ambiciozno. NEPN govori samo o učinkoviti 

rabi energije, vendar o povečanju proizvodnje, ne pa o zmanjšanju rabe energije v 

proizvodnji. Država bi morala tudi na tem področju postaviti omejitve. Industrija si naj kupuje 

elektriko na zunanjem trgu. Elektriko naj dobivajo od države za katero proizvajajo in/ali iz 

katere prihajajo lastniki. Tuja proizvodnja ne more biti na račun narave in okolja v Sloveniji.  

 

Slovenija je samo zavezana doseči cilj 27 % OVE v končni rabi energije. Pot kako pa bo 

dosegla ta cilj, pa je prepuščen Sloveniji. Cilj 27 % OVE v končni rabi energije lahko 

dosežemo z zmanjšanjem porabe energije. Zato je potrebno zastaviti jasne cilje/ kazalce 

zmanjšanje porabe posameznih energentov in koliko to prispeva k % OVE. 

 

Pripomba 2 

Preglednica 3. str. 6. : Med cilji dekarbonizacije so navedeni samo obnovljivi viri energije.  

1. Zakaj se ne obravnava vse nizkoogljične vire energije? 

2. Zakaj se ne vključi zaprtje TEŠ 6 in kako se ga bo nadomeščalo, saj je to pomemben del 

dekarbonizacije?  

3. Na okrogli mizi za NEPN, dne 14. 10. 2019 na Akademiji distribucije v Mariboru je bila 

izpostavljena problematika nadomeščanja TEŠ6 in NEK. NEPN ne rešuje te problematike. To 

je izpostavil sam predstavnik Elektroinštituta Milan Vidmar, ki sodeluje pri tehnični podpori 

okoljskemu poročilu za NEPN in kasneje bo sodeloval pri pripravi okoljskega poročila. Zakaj ni 

to zapisano v tem dokumentu na katerega dajemo pripombe?  

4. Zakaj se ignorira presoja NEK? Saj je ključna pri presoji vplivov na okolje in naravo glede 

upravičenosti posegov. Vsi viri pridobivanja energije imajo negativni vpliv na naravo in okolje, 

zato bo potrebno presojati kje in kako bomo dobili največ energije za najmanj škode na 

naravo in okolje. Trenutni dokument ne pristopa k resni presoji vplivov na okolje za 

doseganje energetskih ciljev z najmanj vplivov na okolje in naravo, kar je naloga presojevalca 

vplivov na okolje in naravo.  

 

Pripomba 3 

Str. 10. Preglednica 4. Pri površinskih in podzemnih vodah je zapisano v opombah: »Vplivi prostorske 

umestitve konkretnih lokacij hidroelektrarn se bodo presojali še v okviru CPVO na podrobnejših 

ravneh načrtovanja.« Naj se popravi, da zapis hidroenergetskih objektov v NEPN ne zagotavlja 

možnosti gradnje hidroelektrarn. V okviru postopkov CPVO za DPN in PVO se bo ugotavljala 

njihova upravičenost in sprejemljivost. Namreč v primeru vplivov na območja Natura 2000 bo 
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potrebna prevlada interesa energetike nad naravo. V primeru celotnega območja RS pa bo 

potrebno izpolniti izjemo Okvirne vodne direktive iz člena 4.7. Uspešnost teh dveh postopkov ni 

zagotovljena, torej tudi gradnja novih HE ne. 

 Ni pa jasno, kako in kje se bodo ocenjevali sinergijski in kumulativni vplivi vseh predvidenih HE v 

NEPN. Ta del bi namreč moral opraviti presojevalec okoljskega poročila. NEPN verzija 4.0 predvideva 

gradnjo HE Mokrice, gradnjo štirih HE na srednji Savi, opušča gradnjo HE na Muri, Soča pa sploh ni 

navedena. Poleg tega v primeru srednje Save piše v najmanj ambicioznem scenariju -  brez novih HE 

na spodnji Savi. Spodnja Sava ni srednja Sava. Okoljsko poročilo povzema to napako iz NEPN. 

Pričakujemo, da se popravi ta scenarij v brez novih HE na srednji Savi. Temu ustrezno se za vse 

variante tudi naredi presoja na naravo in okolje. Npr. enostavno se že da oceniti na koliko % voda ne 

bomo dosegali cilja dobrega ekološkega stanja voda, če zgradimo 4 HE na srednji Savi ali nobene. 

Torej vse scenarije oceniti. HE na srednji Savi so nesprejemljive glede na kolateralno škodo na okolju 

in naravi.  

 

Pripomba 4 

Str. 11 je v preglednici navedeno pod raba vode: »Na podlagi izvedenih delavnic....so bili evidentirani 

možni pomembni pozitivni vplivi HE...«. Presojevalec bi moral znati razložiti okoljsko, finančno in še 

kako razliko brez in s HE v različnih sektorjih. Mnenje energetikov na delavnici ne more vzdržati resne 

presoje vplivov na okolje in naravo energetskih projektov. Presojevalec mora predloge HE v NEPN 

presoditi strokovno s strokovnjaki s področja okolja in narave, ne pa vključevati kaj si želi energetika. 

Svoje želje so našteli v NEPN. Presoja vplivov na okolje in naravo pa mora povedati kateri njihove 

želje so uresničljive in sprejemljive in katere ne. Prav tako navajanje pozitivnih vplivov za 

protipoplavno varnost in namakanje kmetijskih zemljišč je zavajujoče, namreč oboje je trajnejše, bolj 

učinkovito, ceneje brez HE. Prav tako je zavajajoče, da imajo HE pozitivni vpliv na turizem1. Prosto 

tekoče reke imajo večji pozitivni vpliv na turizem kot hidroenergetski jezovi in akumulacije, ki po 

nekaj časa delovanja HE začnejo postajati smrdljive mlake. Torej je potrebno oceniti koliko dražja je 

ureditev vsega s HE in kakšna je kolateralna škoda na okolju in naravi. Potrebno je tudi izpostaviti, kar 

je povedal predstavnik KGZS na dogodku v Murski Soboti v primeru umetnega namakanja v Pomurju, 

da je voda v zajezitvah lahko sporna za namakanje kmetijskih zemljišč ter mulj, ki se nabira v 

akumulacijah za namakanje je problematičen, ker ga ni kam odlagati oz. se ne ve kaj z njim, za 

kmetijske površine pa ni primeren. 

Tudi na str. 13 se ponovi enaka nestrokovna/ publicistična izjava o možnih pomembnih pozitivnih 

vplivih HE na poplavno varnost ... kar nekdo povena delavnicah kaj si misli o vplivih, ne more vzdržati 

resne strokovne presoje vplivov posegov na naravo in okolje. Take izjave naj se počistijo iz 

dokumenta. Okoljska presoja mora biti predmet strokovne presoje z najboljšimi strokovnjaki s 

področja okolja in narave. 

 

Pripomba 5 

                                                           
1 Namesto turističnega bisera največja smrdljiva mlaka v državi https://www.dnevnik.si/1042781498 
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Na str. 11: Je navedeno: »V nadaljevanju se na strateški ravni vrednoti vplive izgradnje HE...«. 

Strateška raven je NEPN. Pričakujemo, da bodo presojo izvajali strokovnjaki s področja narave in 

okolja. Predlagamo prof. dr. Mihaela J. Tomana, ki je eminenca s področja varstva celinskih voda, 

dr. Peter Trontelj, specialist za intersticielno favno, dr. Aleš Snoj, s področja genetike rib, in druge 

najbolj priznane strokovnjake v Sloveniji s področjih narave na katere bi NEPN imel vpliv. 

Opozorimo naj na prizadevanja strokovnjakov iz Univerze Ljubljana za ohranitev rek, ki so podprli 

zaustavitev izdaje Zakona za srednjo Savo za gradnjo verige HE. Seznam strokovnjakov je na 

dokumentih. Stroka naj oceni vplive na okolje in naravo. Namreč gre za strateški dokument, 

katerega vplive na okolje in naravo bi morala presojati stroka!  

 »Vplivi na rabo voda zaradi umestitve konkretnih lokacij HE ... bodo presojani še v okviru CPVO na 

podrobnejših nivojih načrtovanja.«. Naj se dopiše, da bo za vsako HE potrebno izpeljati postopek 

izjeme v skladu 4.7 člena Okvirne vodne direktive (prevlada energetike nad vodo). V primeru 

območij Natura 2000 pa postopek prevlade energetskega interesa nad interesom ohranjanja 

narave. NEPN ni zagotovilo za gradnjo novih HE. Postopki so lahko negativni. 

 

Slika 1: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, številka dokumenta: 

35001-745/2016-6 z dne 27. 1. 2017. 

»Vplivi na gozd« - na gozd ne vplivajo samo ceste in železnice, ampak tudi hidroelektrarne. Zato se 

doda tudi hidroelektrarne. Zelo dobro znan primer uničujočega vpliva HE na gozdove je iz Središča ob 

Dravi, kjer se je z izgradnjo HE Varaždin na Dravi začel sušiti gozd: »hirajo in sušijo se do nedavnega 

bujni gozdovi od železnice« (Dokument Vplivi vodnogospodarskih posegov v porečju Drave na 

območje občine Središče ob Dravi, z dne 26. 2. 2018, poslano na MOP). 
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Slika 2: Gozd ob Dravi je propadel zaradi izgradnje verige HE na Dravi in posledično upada podtalnice 

(glej Slika 3 in Slika 4). Rdeča barva pomeni, da se gozd suši. Ob Muri, kjer še ni HE, je gozd zelen. 

 

Slika 3: Podtalnica na Dravskem polju pada zaradi verige HE na Dravi. Pri Murski kotlini se vidi vpliv 

avstrijskih HE na podtalnico. Vir: Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji. Monitoring 2012. 
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Pripomba 6 

Str. 13: »Vplivi na varovana območja...«. Slovenija bi bila prva država, ki bi gradila velike HE v 

območjih Natura 2000. Nesprejemljivo ob dejstvu, da je v območjih Natura 2000 in izven Slovenija 

dolžna zagotavljati ugodno stanje vrst rib. Za nekatere vrste rib Slovenija že sedaj ne dosega 

zahtevanih ciljev doseganja ugodnega stanja, kot so npr. zvezdogled, upiravec, temu se pridružujeta 

sulec, platnica itd. Reofilne vrste rib nam upadajo in izginjajo na odsekih HE, kar dokazujejo tudi 

monitoringi, ki jih izvaja ZZRS. Potrebno pa je zagotavljati tudi ugodno stanje vrst izven Natura 2000. 

Slovenija ne izpolnjuje zahtev Habitatne direktive. 

 

Pripomba 7 

Str. 14: »Zdravje ljudi in kakovost življenja«. Dodati vplive HE na pitno vodo (upad/dvig podtalnice, 

zmanjšanje čistilne sposobnosti, sprememba fizikalnih in kemijskih parametrov, uničenje 

intersticielne favne, ki ima ključno vlogo pri čiščenju podtalnice itd...primer upad podtalnice Drava, 

Sava – HE Mavčiče...), mikroklimo, saj izgradnja akumulacij vpliva na povečanje megle, ki je še 

posebej problematična v dolini kot je Zasavje.  

 

Pripomba 8 

Str. 15: »Zrak« - delež obnovljivih virov. Zakaj se ne omenja nizkoogljičnh virov?, glede na to da se 

omenja BAT tehnologija. Poleg tega okoljsko poročilo ni predmet iskanja novih tehnologij, ampak 

oceniti vplive NEPN in presoditi kaj je sprejemljivo za okolje in naravo in kaj ne. 

»Vpliv na podnebne spremembe« - manjka zmanjšanje porabe energije, ter analiza prometa in 

industrije kot največja porabnika energije in največja problema za izpuste TGP. Okoljska presoja bi 

morala presojati tudi ničelno varianto, torej varianto brez OVE, ter presoja variante samo z 

zmanjšanjem porabe energije.  

 

Pripomba 9: 

Str. 16: »Prilagoditev na podnebne spremembe« ...najboljša prilagoditev na podnebne spremembe 

so ohranjeni naravni habitati. Torej spet manjka presoja z vidika nizkoogljičnih virov energije, 

zmanjševanje porabe energije... Uničevanje naravnih ekosistemov ni prilagajanje na podnebne 

spremembe. Tukaj se doda »ohranjanje naravnih ekosistemov ter njihova izboljšava (revitalizacije, 

kar določa tudi Okvirna vodna direktiva) in zmanjšanje porabe energije«.  

 

Pripomba 10 

Str. 20 »Okoljski cilj zdravo življenje«. Doda se  
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- vpliv na mikroklimo (HE povečajo število meglenih dni, kar je še posebej problematično za 

kotline kot je Zasavje), obrazloženo pod Pripomba 7. 

- vpliv mulja (zmanjševanje količine odpadkov, postopki sanacije na obstoječih HE). Tudi dodat 

vpliv razlitja mulja na kmetijske površine, ki potem niso več primerne za prodelavo hrane.  

 

Pripomba 11 

Str. 22: »Okoljski cilj: Ohranjena narava«. Med dokumenti manjkajo naslednji: 

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 

32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19) 

Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 

36/09 in 15/14)  

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02 in 

42/10) 

Program upravljanja območij Natura 2000 (2015) – PUN2000 

Zbirno poročilo po Direktivi o habitatih 2013 

Zbirno poročilo po 12. členu Direktive o pticah  

Pogrešamo tudi Nacionalni program varstva narave! in izključitvena območja, kjer HE ne bi bilo 

možno graditi, kar DPRS zahteva že vsa leta. NEPN na str. 13 navaja odprt poziv Mladim za 

podnebno pravičnost (MZPP), da se aktivno vključujejo v pripravo osnutka NEPN. MZPP med svojimi 

zahtevami v točki 10. zahtevajo: 

 

 

 

 

 

 

Zahteva MZPP se vključi v okoljsko poročilo in zahteva izpolni v NEPN! To je tudi zahteva DPRS! 

Program upravljanja rib v celinskih vodah NE sodi pod varstvo narave, ampak pod izkoriščanje 

naravnih virov, tako kot sta kmetijstvo, gozdarstvo, tako je potrebno obravnavati tudi ribolov in 

lov. Program upravljanja rib je stvar lovnih vrst rib, ne pa zavarovanih in varovanih, ki so v 

pristojnosti narave in ne v pristojnosti ribištva. Program upravljanj rib se pri naravi izključi in vključi 

v gospodarske kategorije! 

 

»10. Zahtevamo ustavitev trenutnega in nadaljnjega slabljenja Zakona o ohranjanju narave ter 

njegovo dosledno in strokovno izvajanje, s ciljem preprečitve v človeški zgodovini še nevidenega 

upadanja populacij, izumiranja vrst in izgube biodiverzitete. Razglasiti je potrebno območja, ki 

bodo namenjena izključno varovanju biotske raznovrstnosti in kjer bo imela narava prosto pot za 

svoj razcvet; zadnje koščke prostotekočih rek naj se določi kot izključitvena območja, kjer gradnja 

hidroelektrarn ne bo možna in kjer se vodotoke revitalizira.« 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2216
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4556
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3673
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5795
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1223
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4060
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1712
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4405
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0503
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2794
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2803
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2215
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4597
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5796
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0502
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-4055
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2122
http://www.zrsvn.si/dokumenti/65/2/2013/HabitatnaDirektiva_zbirno_porocilo_2013_3433.xlsx
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Pripomba 12 

Str. 22, Preglednica 6: Dodatni strateški cilji – manjka zmanjšanje porabe energije (EZ – 7. člen!), 

nizkoogljični viri energije ...  

 

Pripomba 13: 

Na str. 23 pripravljavci okoljskega poročila navajajo samo izvedbo delavnic kot posredovanje 

pripomb. Opozarjamo, da DPRS že več let sodelujemo pri pripravi strateški energetskih dokumentov, 

kot so ANOVE, EKS in NEPN, ter govorimo in opozarjamo na iste probleme. Ves čas manjkajo 

konkretne analize vseh energentov. Pri EKS se je na eni izmed delavnic ocenjevalo vse vire energije, 

ter primerjava med njimi (finančno, zasedba prostora, količina proizvedene energije itd.). To zadevo 

bi bilo za nadgraditi in dodati še druge kazalce, npr. vpliv na zmanjšanje CO2, mikroklimo, vode, na 

gozdove, kmetijska zemljišča, naravo, odpadki  .... Torej, da bi se vse energente ocenilo enakovredno. 

Na koncu pa bi se izbrali tisti, ki imajo največji učinek za najmanj škode na okolju in naravi. Naj se 

izvede analiza vseh energentov z vsemi potrebnimi parametri, da se lahko dejansko odloči o 

ustreznosti izbora proizvodnih enot energije in ne samo OVE, ampak tudi nizkoogljičnih.  

 

Pripomba 14 

Str. 25 med Viri in Literaturo manjkajo ključni naravovarstveni dokumenti navedeni pod Pripombo 11. 

 

Pripomba 15 

V industriji ni načrtovanega zmanjšanja porabe energije, ampak samo učinkovita raba energije in 

povečanje proizvodnje. Ker v tem sektorju očitno ni interesa, da bi se omejila količina proizvodnje 

produktov, naj porabo energije zagotavljajo iz držav za katere proizvajajo produkte in/ali od koder 

prihajajo lastniki podjetij. Tako se bo okoljska škoda porazdelila med tiste, zaradi katerih uničujemo 

okolje in naravo. Okoljska škoda naj se porazdeli med proizvajalce in naročnike, ne pa da se dodatno 

obremenjuje življenjsko okolje in naravo. Ali pa se omeji količina proizvedenih enot in zmanjša 

poraba energije z ukrepi za učinkovito rabo energije. 

 

Pripomba 16 

Str. 57: »Dokončanje HE Mokrice«. V kolikor se bo upoštevala zakonodaja in strokovna dejstva, HE 

Mokric ni možno zgraditi. Postopek prevlade ni zagotovilo, da bo postopek izpeljan v korist HE 

Mokrice. Zato naj se v tem dokumentu presoja tudi vpliv brez HE Mokrice. Enako velja za srednjo 

Savo. Priporočamo da preverite dokumente za izpodbijanje Zakona za srednjo Savo za gradnjo verige 

HE, kjer so navedena imena strokovnjakov.  

Prav tako je nerazumljivo, da se gre v gradnjo novih HE, ko pa za obstoječe primanjkuje denarja za 

vzdrževanje, kar dokazuje tudi dokument vložen med vladna gradiva, številka: 004-14/2018/98, z dne 
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8. 10. 2019: »Z Rebalansom št. 1 Poslovnega načrta INFRA d.o.o. za leto 2019 se povečujejo finančna 

sredstva za aktivnosti in izvedbo vzdrževalnih del na vseh akumulacijskih bazenih na spodnji Savi. Pri 

tem je finančno povečanje sredstev še vedno v manjšem obsegu, kot pa bi bilo potrebno zagotoviti 

za izvedbo vseh potrebnih vzdrževalnih del.«. Da o potrebni sanacija Dravskega polja zaradi posledic 

izgradnje HE na Dravi ne izgubljamo besed. Gre za ekološko katastrofo, kjer bi bilo nujno sprejeti 

sanacijske ukrepe za reševanje problematike z muljem in upada podtalnice. 

 

Slika 4: Zaradi izgradnje HE Zlatoličje na Dravi je prišlo do upada podtalnice. Vir: Hidrogeološke 

razmere na Dravskem polju. Ljubo Žlebnik, Geološko zavod, UDK 556.3 (497.12)-863. 

 

Pripomba 17 

Str. 65: »Čim bolj povečati koristi energijske učinkovitosti...« ... čim bolj ne zagotavlja možnosti 

merjenja učinkovitosti ukrepov. Postaviti se morajo konretne številke glede na stanje danes in 

številke, ki jih želimo doseči. »čim bolj« ni nič! V odstotkih naj se napiše koliko industrija energije 

porabi danes in koliko se predvideva zmanjšanje porabe leta 2030 in 2040, ter ukrepi za doseganje 

teh odstotkov zmanjšanja energije. Koliko to zmanjšanje predstavlja pri doseganju cilja OVE! Tudi ni 

razumljivo ocenjevanje vpliva, npr. bistven vpliv, če se energijska učinkovitost izboljša za vsaj 32,5 %. 

Kakšne ima to veze z vplivi na okolje in naravo? Ocenjevati je potrebno projekte in njihov vpliv na 

naravo oz. v tem primeru bi morali biti našteti ukrepi za učinkovito rabo energije in ne glede na 

odstotek presojati vpliv ukrepov na naravo in okolje... 

 

Pripomba 18 

Str. 83 Blaženje in prilaganjanje podnebnim spremembam. V tem poglavju pripravljavec okoljskega 

poročila opozori, da se OVE preimenuje v nizkoogljične vire. Doda naj se še zmanjšanje porabe 

energije v končni rabi za doseganje OVE! 

 

Pripomba 19 

Str. 85:  
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»mulj iz HE dodati« - pripravijo se naj strateški plani za sanacijo na Dravi, Soči in Savi, da ne bomo kar 

naprej priča množičnim poginom rib in drugih vodnih organizmov. Hkrati je sanacija mulja povezana s 

poplavno varnostjo. Več kot je mulja večja je poplavna ogroženost. Primer Drava. 

»varovanje oz. dobro stanje površinskih voda (pitna voda!)« - opozarjamo, da se površinske in 

podzemne vode mora obravnavati skupaj in da so podzemne vode vir pitne vode. Več kot 90 % virov 

pitne vode v Sloveniji je iz podtalnice2! Tukaj upoštevati tudi vpliv na intersticielno favno! 

»Ohranjanje narave« glej Pripombo 11! »Dodati strateški dokument upravljanje rib« ne sodi k 

varstvu narave, ampak gre za gospodarsko rabo! 

 

Pripomba 19 

Str. 87, k točki 7.6 Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor. Doda se 

ozaveščanje javnosti, da se ne bo ponovila zgodba projekta Modri Jan. V tem primeru je celo 

Ministrstvo za izobraževanje in Zavod za šolstvo ugotovil, da gre za prikrito oglaševanje v vrtcih in 

osnovnih šolah3. V izogib takim manipulacijam je potrebno tudi strokovno in pošteno ozaveščanje 

javnosti o vplivih OVE na naravo in okolje.  

 

Pripomba 20 

Str. 88 je zapisano, da je potrebno bolj celostno vrednotenje vplivov posameznih OVE... Potrebno je 

dodati vrednotenje nizkoogljičnih virov, pri tem pa presoditi, kaj bo povzročilo najmanj škode za 

največ pridobljene energije, v obzir se vzame površinska zasedba prostora, vpliv na vode, vpliv na 

zrak (tudi npr. sprememba mikroklime – megla), vpliv na vrste in habitatne tipe, spremembe 

ekosistemov, vpliv na kmetijska zemljišča, količine odpadkov (npr. količine mulja vs. radioaktivnih 

odpadkov) itd... 

 

Pripomba 21 

Str. 89-108 Analiza anketnih vprašalnikov. Ni jasno zakaj v tabelah in grafih se ne navaja NEK, 

medtem ko se ga omenja med tekstom. Torej gre za neenakovredno obravnavo vseh proizvodnih 

enot. Sporna so tudi anketna vprašanja, saj so nekatera popolnoma strokovne narave. Npr. 

spraševati javnost o vplivih HE na vode ob vsej stroki v Sloveniji in dejanskem stanju na obstoječih HE 

je absurdno! Že zgoraj smo navedli potrebo po vključitvi stroke iz področja okolja in narave! Za HE na 

srednji Savi je stroka že povedala svoje stališče, da HE na srednji Savi niso sprejemljive! 

 

Pripomba 22 

                                                           
2 Prof. dr. Mihael J. Toman: Čas, da si natočimo umazano vodo. Delo, 20. 4. 2017. 
https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/cas-da-si-natocimo-umazano-vodo.html  
3 STOP prikritemu oglaševanju! http://www.dprs.si/sl/62-stop-prikritemu-oglasevanju-revija-modri-jan.html  

https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/cas-da-si-natocimo-umazano-vodo.html
http://www.dprs.si/sl/62-stop-prikritemu-oglasevanju-revija-modri-jan.html
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Pripombe energetikov na način »z zahtevami po vključevanju HE v NEPN« na okoljsko poročilo so 

nesprejemljive. Očitno se tukaj malo meša postopke. Energetiki so svoje želje lahko izrazili pri pripravi 

dokumenta NEPN. Ko je NEPN v okoljski presoji, tukaj energetika nima več kaj iskat, saj v tej fazi naj bi 

stroka s področja okolja in narave presojala vplive na okolje in naravo NEPN neodvisno od želja 

energetike. Onemogočanje neodvisne okoljske presoje energetskih planov na naravo in okolje je 

nesprejemljivo. Zahtevamo, da se v presojo vplivov na okolje vključi stroko s področja okolja in 

narave, saj gre za strateški dokument. Presojevalci vplivov na okolje in naravo ne morejo presojati na 

podlagi anket in mnenj energetike, ampak so dolžni presojati na podlagi dejanskega stanja vrst in 

habitatnih tipov, dejanskih vplivov na okolje (npr. podzemne in površinske vode). Pričakujemo 

strokovno okoljsko in naravovarstveno presojo vplivov NEPN na okolje in naravo, brez vpliva 

energetike. Presoja vplivov na okolje in naravo je v pristojnosti strokovnjakov s področja okolja in 

narave. Energetika je svoje želje povedala pri pripravi NEPN. Zdaj je na vrsti okoljska in 

naravovarstvena stroka, ki pove kja je v NEPN sprejemljivo in kaj ne.  

Prilagamo odgovore MzI na pripombe DPRS na NEPN. MzI nam ni odgovoril na številna vprašanja, saj 

naj bi na te odgovoril pripravljavec okoljskega poročila. Zato prilagamo še odgovor MzI in 

pričakujemo odgovore. 

Svetujemo tudi pregled vseh pripom DPRS na EKS, ANOVE, NEPN, PVO za HE Mokrice, na zakon za 

gardnjo HE na srednji Savi. 

Upamo, da boste pripombe upoštevali. Prosimo za odgovore na vsa zastavljena vprašanja. 

Hvala. 

Lep pozdrav! 

Andreja Slameršek 
predsednica 

 

Poslujemo brez žiga. 

 

 

 

Priloga: 

- MzI odgovor na špripombe DPRS na NEPN. 


