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Stanje HE v SLO

21 (22) velikih HE!
SAVA (6+1): HE Moste, HE Mavčiče, HE 
Medvode, HE Vrhovo, HE Boštanj in HE Blanca + 
HE Brežice
SOČA (5): Doblar 1 in 2, Plave 1 in 2, Solkan
DRAVA (9): HE Dravograd, HE Vuzenica, HE 
Vuhred, HE Ožbalt, HE Fala, HE Mariborski otok, 
HE Melje, HE Zlatoličje, HE Formin



Male HE – cca. 500!

Vir: Analiza omejitve 
umeščanja mHE z vidika 
varstva narave, Aquarius 
d.o.o. Ljubljana, avgust 
2015, str. 4 

NOVO 
NAČRTOVANIH 

CCA. 100!



Vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/4195091b63/NUV_VOJM.pdf

Proizvodnja električne energije iz HE

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NUV/4195091b63/NUV_VOJM.pdf


Vpliv na naravo/ okolje
FRAGMENTACIJA – REČNI EKOSISTEM SE SPREMENI V JEZERSKEGA

HE Brežice
Vir: 
https://www.esvet.si/novi
ce/projekt-he-brezice-v-
sklepni-fazi

FIZIČNA PREGRADA  - onemogočena 
migracija rečnih vrst rib

RIBJE STEZE/ OBVODI 
1. ekološka past (izguba orientacije, stres, 

bolezni ...), izolacija populacij ... 
2. delovanje ni znanstveno potrjeno





SPREMEMBA FIZIKALNO –
KEMIJSKIH POGOJEV

- Sprememba temperature
- Zmanjšanja vsebnosti kisika v vodi
- evtrofikacija – alge – zelena energija 
- Koncentriranje strupenih snovi (pesticidi, težke 

kovine, antibiotiki, mikroplastika ...)



ZMANJŠANJE SAMOČISTILNE 
SPOSOBNOSTI VODE

• Reka s tem, ko teče se čisti
• Intersticielna favna

Vir: https://www.researchgate.net/figure/Interstitial-zone-of-a-running-
water_fig2_244994551



Vrste intersticielne favne



95 % pitne vode iz podtalnice SLO

Vir: Ljubo Žlebnik, 1982. Hidrogeološke razmere na Dravskem polju. Geologija 25/1, 151-
164, Ljubljana.

Vir: Količinsko stanje 
podzemnih voda v 
Sloveniji. 
Poročilo o 
monitoringu v letu 
2012 . 
http://www.arso.gov.s
i/vode/podzemne%20
vode/publikacije%20i
n%20poročila/Količins
ko_stanje_podzemnih
_voda_v_Sloveniji_Por
očilo_o_monitoringu_
2012_31jul2014.pdf

http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Koli%C4%8Dinsko_stanje_podzemnih_voda_v_Sloveniji_Poro%C4%8Dilo_o_monitoringu_2012_31jul2014.pdf


Ob gradnji HE
- Dvig / upad podtalnice – na dolgi rok upad!
- Sprememba smeri







POPLAVE – preprečujejo majhne koristne, 
povzročajo katastrofalne

HE Formin, 2012: Vir: spletna stran https://www.google.si/search?biw=1477&bih=833&tbm=isch&sa=1&ei=R5r-
W_D4OqWKmgWQ6qVQ&q=formin+2012&oq=formin+2012&gs_l=img.3...271545.273812..274477...0.0..0.160.1553.0j11......1....1..gws-wiz-
img.......0j35i39j0i67j0i30j0i19j0i8i30.dKA7xrGBTxo#imgdii=EzAGtCMHMpMFEM:&imgrc=YuHK_USBnYRwGM: 



MULJ - Soča



MULJ Drava

Vir: 
https://www.tednik.si/tednik/91
84-ptujsko-jezero-nacrti-za-
najvecjo-blatno-luzo-na-
slovenskem?fbclid=IwAR3flxFsp
Wn5XVWqAlTZKuY7nqj54wJQ6m
ofsmthvI8COW8BKDmhZw9DD1
M

https://www.tednik.si/tednik/9184-ptujsko-jezero-nacrti-za-najvecjo-blatno-luzo-na-slovenskem?fbclid=IwAR3flxFspWn5XVWqAlTZKuY7nqj54wJQ6mofsmthvI8COW8BKDmhZw9DD1M


MULJ
• povečuje poplavno ogroženost – volumen reke se 

zmanjšuje. Drava – civilna zaščita!

Foto: S. Prijatelj



PRENOS 
SEDIMENTOV -

PROD

• Poglabljanje rečne struge
• Upad podtalnice
• Povečana obrežna erozija
• Ne nastajajo nova 

prodišča – DRSTIŠČA!
A. Koren

A. Koren



TURBINE – fizične poškodbe rib

DNEVNO 
NIHANJE 
VODOSTAJA
cca. 1 m
DRSTIŠČA!
MLADICE!

Drava
Sava – HE 
Brežice



HE Brežice – omilitveni in izravnalni ukrepi ne 
delujejo



TUJERODNE VRSTE
tolstolobik, amur, babuška, pseudorazbora, 
sončni ostriž, gojeni krap, potujoča trikotničarka, 
signalni rak itd..



KRIŽANCI
Na reki Dravi so ribiči zaznali močno 
povečano pojavnost križancev med 
ploščičem (Abramis brama) in 
rdečeoko (Rutilus rutilus). 
Razmnoževanje obeh vrst je vezano 
na fitofilna drstišča, ki jih predstavljajo 
večji zalivi, rokavi in druge zaledne 
vode porasle z vodnim rastlinjem. 
Zaradi kanalizacije struge in velikih 
količin mulja, ki jemlje svetlobo in 
preprečuje rast vodnemu rastlinju, so 
na reki Dravi drstišča vse redkejša. 
Drstna doba obeh vrst se prekriva, 
zato se ploščič in rdečeoka na drstiščih 
ki so preostala, srečujeta v 
»nenaravno« velikem številu, kar vodi 
k večji verjetnosti za mešanje spolnih 
celic obeh vrst in posledično večji 
pojavnosti križancev.

S. Prijatelj



- Sprememba mikroklime – lokalno več meglenih dni!

Vir: https://www.google.com/search?q=HYDROPOWER+ACCUMULATION+METHANE&client=firefox-b-
d&sxsrf=ACYBGNSlw_5jcFKARGg903aUohJG5Dc8zQ:1574251240857&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjRk_7v3vjlAhVkiIsKHfr-
AmsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1760&bih=996#imgdii=0xE7c5BOzXS0WM:&imgrc=JJy4HZtiEuwUDM:

1 x CH4 = 25 x CO2



Ptujsko jezero, 3. september 2019

Mirko Vamberger



Zakonodaja

• Vodna direktva – cilj doseganje dobrega eko. 
stanja voda – biol. el. RIBE; 4.7 člen

• Habitatna direktiva – območja Natura 2000 + 
vrste Natura 2000 izven območij! 6.4 člen

• Ptičja direktiva



BITKE ZA PROSTO TEKOČE REKE V 
SLOVENIJI







Mitja Legat



10. TOČKA
MZPP

...zadnje koščke prostotekočih rek pa naj se 
določi kot izključitvena območja, kjer gradnja 
hidroelektrarn ne bo možna in kjer se 
vodotoke revitalizira. In nenazadnje, potrebno 
je zaščititi in prenehati z uničevanjem 
kmetijskih zemljišč.
S takšnimi in nadaljnjimi ukrepi lahko 
obnovimo in ohranimo zadnje koščke narave, 
omogočimo ponoven razcvet živalskega in 
rastlinskega sveta, odstranimo velike količine 
ogljikovega dioksida iz atmosfere in se bolje 
pripravimo na prihajajoče “naravne” 
katastrofe, ki bodo posledica podnebnih 
sprememb.



Okoljski izzivi izrabe hidroenergije v SLO

• STOP HE! - Konec z gradnjami novih HE – 50 % vodotokov 
smo že žrtvovali!

• Obstoječe male in velike HE posodobiti 
• na obstoječih HE ustaviti nadaljnjo degradacijo okolja –

reševanje problematike mulja, transporta proda, 
preprečevanje upadanja podtalnice, poplavna varnost 
(Drava!) ...

• Revitalizacija zadnjih koščkov prosto tekočih rek
• Zmanjšati porabo energije in učinkovita raba energije –

planet Zemlja je omejen - Ni planeta B!



HVALA ZA POZORNOST ! 
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