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Veza št. 35409-412/2018/73-1072-10 

 
Zadeva: Mnenje o ustreznosti Osnutka okoljskega poročila in Dodatka za presojo 
sprejemljivosti vplivov izvedbe za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 
Slovenije do leta 2030 s pogledom do 2050 in o sprejemljivosti vplivov načrta na okolje. 
 
Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS), zavod Muzej norosti, Trate (MNT) in zveza društev Moja Mura smo 
dne 22. 11. 2019 prejeli Vlogo za pridobitev mnenja o ustreznosti Osnutka okoljskega poročila in Dodatka za 
presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije do 
leta 2030 s pogledom do 2050 in o sprejemljivosti vplivov načrta na okolje (št. zadeve 35409-412/2018/73-1072-
10), kateri je bil priložen CD s tremi dokumenti. Dokumenta Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt RS  
do leta 2030 s pogledom do 2040 (NEPN) ni bilo možno odpreti, zato smo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) 
pozvali k posredovanju dokumenta in zaprosili za ustrezno podaljšanje roka za 21 dni (št. dokumenta: DPRS-2018-
053-O-47 z dne 25. 11. 2019). Manjkajoči dokument smo prejeli šele 4. 12. 2019 po elektronski pošti brez 
ustreznega dopisa in potrditve podaljšanja roka – v elektronskem dopisu je zapisano, naj posredujemo pripombe 
»čim prej«. Ker ta rok ne obstaja, smatramo, da je 21 dnevni rok začel teči od dne prejema vse ustrezne in 
potrebne dokumentacije. Vse nevladne organizacije podajamo pripombe v roku.  
 
Opozarjamo tudi, da smo Ministrstvu za infrastrukturo (MzI) poslali pripombe na osnutek NEPN, dopis DPRS-
2018-053-O-14 z dne 8. 4. 2019. MzI smo morali dodatno pozvati k posredovanju odgovora, ki smo ga prejeli šele 
4. 10. 2019, torej pol leta kasneje. Ob tem le opomba, da je strateški dokument NEPN od začetka priprave 
poimenovan Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt do leta 2030 s pogledom do 2040 – v tej zadnji 
verziji pa se v nazivu pojavlja pogled do 2050. V skladu z odgovorom MzI , ki smo ga prejeli 4. 10. 2019 in 4. 12. 
2019 prejetim dokumentom NEPN ugotavljamo, da v zadnji verziji NEPN niso popravljene niti napake, kot je 
navedba »brez novih HE na spodnji Savi« v polju srednja Sava, saj je spodnja Sava že pozidana in ni več lokacij za 
gradnjo novih HE. Ta napaka se pojavlja tudi v Okoljskem poročilu in Dodatku. V odgovoru MzI (št. dokumenta 
5422-3/2017/130 z dne 4. 10. 2019) se ne moremo strinjati s preimenovanjem hidroelektrarn v večnamenske 
vodnogospodarske objekte; gre za popolno zlorabo in zavajanje, kar smo utemeljili v nadaljevanju.  
 
V pripombah, posredovanih MzI, smo tudi zahtevali, da se v NEPN pri vsebini Natura 2000 zapiše odstotek 
območij Natura 2000, ki pokriva vodotoke, v odgovoru pa smo prejeli površine Nature 2000 na kopnem in na 
morju. Iz tega sklepamo, da MzI ne razume ali  noče razumeti vprašanja in tematike. Zaprosili smo tudi za 
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odgovore na šest vprašanj1, ki pa jih nismo prejeli, ker se MzI v NEPN do teh vprašanj ni opredeljevalo. To je 
alarmantno in zaskrbljujoče, saj so ta vprašanja ključna za odločanje o smiselnosti naložb v HE; vsi izračuni namreč 
kažejo na nesmiselnost gradnje HE, poleg tega pa energetika nima sredstev niti za vzdrževanje obstoječih HE. Za 
te namene se črpajo sredstva podnebnega sklada, kar je nesprejemljivo (primer HE Mokrice – v podnebnem 
skladu so predvideli črpanje 5 milijonov € za gradnjo HE Mokrice (kar je že sporno), kasneje pa so ta sredstva 
preusmerili v vzdrževanje obstoječih HE na spodnji Savi! Hkrati energetiki zatrjujejo, da je tudi to premalo! 
Črpanje sredstev iz podnebnega sklada za HE, s katerimi investitorji  prispevajo k večanju podnebne krize (in ne 
zmanjševanju, kot skušajo prikazati), je nesprejemljivo in nelegitimno! 
 
DPRS, MNT in Moja Mura smo se kljub zelo kratkim rokom ves čas zelo dejavno vključevali v aktivnosti, povezane 
z NEPN. S strani MzI in MOP smo bili zelo pozno vabljeni na delavnice in druge dogodke, pogosto šele v zadnjih 
dneh pred dogodki, zato nismo imeli dovolj časa za pripravo na dogodke; priča smo bili celo prestavljanju 
dogodkov, kar je vse dodatno oteževalo in onemogočalo korektno sodelovanje in vključevanje nevladnih 
organizacij. Tako smo poslali pripombe na Dopolnjen osnutek vsebinjena (št. dokumenta DPRS-2018-053-O-41 z 
dne 25. 10. 2019), na katere odgovora še nismo prejeli; prav tako nismo prejeli odgovorov na vprašanja, ki smo 
jih v tem dopisu zastavili pristojnim.    
 
Pozvali ste nas k podajanju mnenja na dokument Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 
Slovenije do leta 2030 s pogledom do 2050. Ponovno opozarjamo: od začetka priprave NEPN je časovno obdobje 
dokumenta definirano do leta 2030 s pogledom do 2040.  
 
 

NARAVA IN OKOLJE 
 

I.  
Pripombe na NEPN 

 
1. NEPN obravnava OVE. Torej je potrebno obravnavati tudi vse obstoječe HE. Izhodišče mora biti enako kot 

pri malih HE. 

Tabela str. 35. Razsežnost energetska varnost. Zahtevamo, da se tabela dopolni na način: 

OVE OU DU DUA PEK 

HE na spodnji Savi – 5 
obstoječih HE, ki niso 
okoljsko in 
naravovarstveno 
ustrezne. Nadgradnja in 
posodobitev obstoječih, 
sanacija in 
preprečevanje 
degradacije na 
obstoječih HE. 

HE Mokrice Brez novih HE na 
spodnji Savi 

Brez novih HE na 
spodnji Savi 

Brez HE na spodnji 
Savi 

Dokončanje HE Mokrice, v kolikor bo investitorju uspelo v postopkih prevlade 
energetike nad ohranjanjem narave (HD člen 6.4) in izjeme po Okvirni vodni 
direktivi, člen 4.7; 
HE Brežice – nujni nadzor nad investitorjem za izpolnitev pogojev, ki so bili podlaga 
za izdajo okoljevarstvenega soglasja: https://www.vecerkoroska.com/he-brezice-
unicili-naravo-zdaj-bi-vajo-ponovili-10038753?fbclid=IwAR3O-
a6BJbfoskXdBduKGv36AxP9DREpvZUnvHS6u5uUqHOzouRgsnzySq8. Investicije v 
nove HE niso možne, dokler ne bo dokazano brez razumnega dvoma, da so 
omilitveni in izravnalni ukrepi na obstoječih HE vzpostavljeni in delujoči.  

HE na srednji Savi Brez HE na 
Srednji Savi 

HE Suhadol – izdaja 
soglasja h gradnji ni 
možna, dokler ne 
bodo upoštevani in 
izvedeni vsi pogoji 
pri HE Brežice ter 
dokazano, da 

HE Suhadol in HE 
Trbovlje – izdaja 
soglasja h gradnji ni 
možna, dokler ne 
bodo upoštevani in 
izvedeni vsi pogoji 
pri HE Brežice ter 

HE Suhadol, HE 
Trbovlje, HE Renke, 
HE Ponoviče) – 
izdaja soglasja h 
gradnji ni možna 
dokler ne bodo 
upoštevani in 

                                                           
1 (1) Ocenitev okoljske škode zaradi HE v Sloveniji po posameznih rekah. (2) Načrt sanacije obstoječih malih in velikih HE. (3) Oceno stanja 
obstoječih hidroenergetskih objektov in načrte za posodobitev obstoječih HE, ter finančna ocena. (4) Kako bo država urejala mednarodne 
težave zaradi gorvodnih avstrijskih HE? (5) Kako se bo reševalo podtalnico na območju reke Drave in na Savi, kjer je prav tako začela 
upadati – vse je posledica HE? (6) Kako bo RS sanirala mulj? Finančna ocena, določitev deponij in postopkov za razstrupljanje mulja. Naj 
opozorimo še enkrat na direktivo o okoljski škodi »škodo plača povzročitelj«. 

 

https://www.vecerkoroska.com/he-brezice-unicili-naravo-zdaj-bi-vajo-ponovili-10038753?fbclid=IwAR3O-a6BJbfoskXdBduKGv36AxP9DREpvZUnvHS6u5uUqHOzouRgsnzySq8
https://www.vecerkoroska.com/he-brezice-unicili-naravo-zdaj-bi-vajo-ponovili-10038753?fbclid=IwAR3O-a6BJbfoskXdBduKGv36AxP9DREpvZUnvHS6u5uUqHOzouRgsnzySq8
https://www.vecerkoroska.com/he-brezice-unicili-naravo-zdaj-bi-vajo-ponovili-10038753?fbclid=IwAR3O-a6BJbfoskXdBduKGv36AxP9DREpvZUnvHS6u5uUqHOzouRgsnzySq8
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ukrepi delujejo. 
Potrebno bo 
izpeljati postopka 
po HD 6.4 člen ter 
izjemo po OVD 4.7 
člen. Možnost 
gradnje ni 
zagotovljena. 

dokazano, da 
ukrepi delujejo. 
Potrebno bo 
izpeljati postopka 
po HD 6.4 člen ter 
izjemo po OVD 4.7 
člen. Možnost 
gradnje ni 
zagotovljena. 

izvedeni vsi pogoji 
pri HE Brežice, ter 
dokazano, da 
ukrepi delujejo. 
Potrebno bo 
izpeljati postopka 
po HD 6.4 člen ter 
izjemo po OVD 4.7 
člen. Možnost 
gradnje ni 
zagotovljena. 

HE na zgornji Savi Brez novih HE na zgornji Savi. Posodobitev in nadgradnja obstoječih HE, sanacija in 
preprečevanje degradacije narave in okolja na obstoječih HE. 

HE na Muri Brez novih HE na Muri. Razglasitev krajinskega parka Mura. 

HE na Soči Brez novih HE na Soči. Posodobitev in nadgradnja obstoječih HE, sanacija in 
preprečevanje degradacije narave in okolja na obstoječih HE. 

HE na Dravi Posodobitev in nadgradnja obstoječih HE, sanacija in preprečevanje degradacije 
narave in okolja na obstoječih HE. 

Doda se: Okoljsko poročilo NEPN, str. 295: 
Ukrep: priprava študij z oceno in cenitvijo okoljske škode zaradi HE (tudi avstrijskih) v Sloveniji po posameznih 
rekah. 
Ukrep: ocena stanja obstoječih hidroenergetskih objektov in priprava načrtov sanacije obstoječih HE. 
Doda se ukrep: Priprava akcijskih načrtov za sanacijo, vzdrževanje, nadgradnjo, posodobitev, mulj itd. na 
obstoječih HE! Vzdrževanja HE imajo negativen vpliv na območja Natura 2000 in na varstvo vrst in njihovih 
habitatov, zato morajo biti pripravljeni načrti in izvedena presoja vplivov!   
Primeri:  
http://www.dprs.si/sl/188-he-na-dravi-pogin-v-ptujskem-jezeru.html 
http://www.dprs.si/sl/193-skodljivi-vplivi-hidroelektrarn-na-ribe.html  
 

 
2. Okoljske in druge omejitve, ki vplivajo na uvedbo energije iz obnovljivih virov energije v Sloveniji, str. 38. 

Zahtevamo, da se doda Okvirna vodna direktiva, ki velja za celotno območje Republike Slovenije in je pri 

umeščanju HE ključna. HE namreč poslabšajo ekološko stanje voda, cilj direktive pa je doseganje dobrega 

ekološkega stanja voda. 

Pri navajanju % Natura 2000 zahtevamo ločeno obravnavo vodotokov. Koliko vodotokov je v območju Natura 

2000? Kako so določena območja Natura 2000 na rekah, da se habitati vodnih vrst ne fragmentirajo? 

Povezanost linearnega rečnega koridorja je namreč ključen element ohranjanja vrst. 

 

V tem poglavju je tudi zapisano: »v Sloveniji je /.../ veliko območij, ki so primerna za uvajanje OVE (predvsem 

hidro in veter)«. Ta trditev ne drži, v dokumentu Energetski koncept Slovenije (EKS) je zapisano: »Ker so 

najboljše lokacije že izkoriščene, bo vsaka naslednja gradnja novih vodnih objektov za proizvodnjo 

električne energije zahtevnejša in s tem dražja.« MzI je tudi z dopisom št. 5422-3/2017/130 z dne 4. 10. 

2019 pritrdil DPRS, da je gradnja HE nerentabilna in da je doba povrnitve investicije 50 let ali več. Finančni 

problemi se kažejo tudi pri vzdrževanju HE. Za obstoječe HE primanjkuje denarja za vzdrževanje, kar dokazuje 

tudi dokument, vložen med vladna gradiva, številka: 004-14/2018/98 z dne 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.«. 

O sanaciji Dravskega polja, ki je potrebna zaradi posledic izgradnje HE na Dravi, se sploh ne razpravlja. Gre 

za ekološko katastrofo, kjer bi bilo nujno sprejeti sanacijske ukrepe za reševanje problematike z muljem in 

upadanjem podtalnice. 

 

http://www.dprs.si/sl/188-he-na-dravi-pogin-v-ptujskem-jezeru.html
http://www.dprs.si/sl/193-skodljivi-vplivi-hidroelektrarn-na-ribe.html
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3. Na str. 39 »postopek prevlade javnega interesa varovanja zdravja oz. podnebja/ rabe OVE«. Opozarjamo, 

da gre za prevlado energetike nad javnim interesom doseganja dobrega ekološkega stanja voda in nad 

naravo. Prevlada energetike nad doseganjem dobrega ekološkega stanja voda zaradi slabšanja stanja voda 

predstavlja celo tveganje za zdravje, saj vpliva na črpališča pitne vode (v primeru gradnje HE Hrastje – Mota 

bi bilo ogroženo vodno zajetje Krog). Z izgradnjami HE so ogroženi – grožnje so izsuševanje ali utopitev, ker 

ni več vodne dinamike, zamočvirjanje - tudi poplavni gozdovi ob rekah, ki imajo pomembno vlogo pri 

zagotavljanju čiste pitne vode in blaženju podnebnih sprememb. Ustrezno temu naj se popravi neresnična 

izjava v NEPN. Več: http://www.dprs.si/sl/189-nepn-dilema-varovanje-zdravja-ali-varovanje-narave.html  

Slika 1: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, številka dokumenta: 35001-

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

 

4. NEPN, str. 60: »Do leta 2030 bo še vedno v pretežni meri temeljil na uporabi mešanice domačih virov; 
predvsem hidroenergiji in jedrski energiji ter ohranjanjem uporabe domačega premoga – lignita. Prvi steber 
oskrbe naj bi povečal prispevek, drugi in tretji pa naj bi nivo proizvodnje ohranjal.«. Doda se: Prvi steber 
oskrbe bi povečal prispevek ob sprejetju ukrepov: (1) priprava študij z oceno in cenitvijo okoljske škode zaradi 
HE v Sloveniji po posameznih rekah; (2) ocena stanja obstoječih hidroenergetskih objektov in pripravo 
načrtov sanacije obstoječih HE; (3) Priprava akcijskih načrtov za sanacijo, vzdrževanje, nadgradnjo, 
posodobitev, mulj itd. obstoječih HE in njihova izvedba! 

 

5. NEPN str. 62: Tabela 5 se dopolni in popravi, kot smo zapisali v 1. točki pripomb za tabelo na str. 35. 

 

6. Na str. 75 je zapisano »spodbujanje multidisciplinarnih razvojno-raziskovalnih programov«. Doda se, da se 

vključi tudi biološko stroko, ki bo pokrivala vsebine s področja okolja in narave ter stroko socialnega dela, ki 

bo prispevala vsebine in metode za preprečevanje okoljske nepravičnosti, še posebej z vidika ljudi, ki živijo v 

bolj ranljivih kontekstih.  

 

7. NEPN, str. 81. NEPN se še vedno sklicuje na ANOVE za obdobje 2010 – 2020, ki ni veljaven dokument; DPRS 

je namreč vložil tožbo na Upravnem sodišču. 

http://www.dprs.si/sl/189-nepn-dilema-varovanje-zdravja-ali-varovanje-narave.html
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8. NEPN, str. 90, Tabela 18. V tabeli se izbriše »Spodbujanje izgradnje velikih HE« in nadomesti s »Posodobitev, 

sanacija in nadgradnja obstoječih velikih HE«. 

 

9. NEPN, str. 91. se v Tabeli NEPN sklicuje na strateške podlage, med njimi je ANOVE, ki ni veljaven in za 

katerega je vložena tožba na Upravnem sodišču. Prav tako se pri Ime instrumenta: »Proaktivna vloga države 

pri identifikaciji in prostorskem umeščanju okoljsko sprejemljivih lokacij za izkoriščanje hidro in vetrne 

energije.« izbriše hidro in se za hidro imenuje nov instrument, in sicer Ime instrumenta za male in velike HE: 

»Proaktivna vloga države pri identifikaciji in analizi stanja obstoječih HE ter njihova posodobitev in 

sanacija.«. 

 

10. NEPN, Tabela 32. Ime instrumenta: »Vključevanje podnebnih vsebin v širši proces razvoja vzgoje in 

izobraževanja.«. Pod aktivnosti in roki se zapiše: (1) stop prikritemu oglaševanju v vrtcih in osnovnih šolah, 

primer je revija Modri Jan  (http://www.dprs.si/sl/62-stop-prikritemu-oglasevanju-revija-modri-jan.html); 

(2) akcije za preprečitev prikritega oglaševanja v lokalnih, regionalnih in nacionalnih medijih 

(http://www.dprs.si/sl/184-razsodisce-soz-drzavni-energetiki-omalovazujejo.html, 

http://www.dprs.si/sl/160-kdo-se-smeje-vicem-fantov-iz-energetike.html ...), (3) izobraževanje novinarjev 

in strokovnih delavcev v javni upravi, vzgoji in izobraževanju. Pri izvajanju instrumentov se vključi stroko s 

področja biologije, Društvo novinarjev Slovenije, strokovne delavce v javni upravi, vzgoji in izobraževanju  

itd.  

 

11. NEPN, str. 125. Pri poglavju Emisije in odvzemi toplogrednih plinov se doda revitalizacija mokrišč, ki je 

najučinkovitejši ukrep za prilagoditev na podnebne spremembe. Podnebne spremembe pomenijo ekstreme 

(poplave, suše ...). Revitalizirana mokrišča bi te ekstreme blažila najučinkoviteje, celostno, trajnostno in 

najceneje. Pripravijo se akcijski načrti za revitalizacije zadnjih koščkov prosto tekočih rek. 

 

12. NEPN, str. 131, Okoljske in druge omejitve....  

 

 »Poleg dejavnika ohranjanja narave« se doda »in okolja, zlasti z vidika doseganja dobrega ekološkega 

stanja voda«. 

 Izbriše se stavek: »Izgradnja HE na srednji Savi, ki predstavlja drugi večji tehnični potencial za izkoriščanje 

hidroenergije...«. Naj opozorimo na nezakonite poizkuse pridobitve koncesije: 

http://www.dprs.si/sl/134-zakon-za-energ-izkoriscanje-sr-save-zavrnjen.html 

http://www.dprs.si/sl/155-nezakonit-energzakon-za-izkoriscanje-spodnje-save.html 

 Sklicevanje na ANOVE se izbriše ali pa se doda, da dokument ni veljaven, ker je sprožena tožba na 

Upravnem sodišču: 

http://www.dprs.si/sl/149-postopek-anove---tri-tozbe.html  

 Doda se: »HE Brežice kažejo na zahtevnost vzpostavitve in delovanja omilitvenih in izravnalnih ukrepov. 

Dokler ti ukrepi ne bodo znanstveno dokazano delovali, ni možno sprožati novih postopkov za 

umeščanje novih HE. Prioriteta je posodobitev in nadgradnja obstoječih HE ter sanacija okolja in 

zaustavitev degradacije okolja zaradi obstoječih HE (npr. Drava, tudi reševanje na mednarodnem nivoju 

na Dravi in Muri).«. 

 Scenarij PEK je pripravljen na podlagi priporočil Evropske komisije. Naj opozorimo, da EK ne zahteva 

gradenj HE, ampak samo doseganje podnebnih ciljev. Kako bodo države članice dosegale te cilje, pa je 

odvisno od odločitev držav članic. Smernice EK: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-

SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019H0903(24)&from=EN&fbclid=IwAR0kvUSCBGJ4rD3CntZAISK8OirXTnIL_q

QW-OKBtg3ndMVzI9pRHkfDA28. 

 

13. NEPN, str. 137, Hidro energija. 

http://www.dprs.si/sl/62-stop-prikritemu-oglasevanju-revija-modri-jan.html
http://www.dprs.si/sl/184-razsodisce-soz-drzavni-energetiki-omalovazujejo.html
http://www.dprs.si/sl/160-kdo-se-smeje-vicem-fantov-iz-energetike.html
http://www.dprs.si/sl/134-zakon-za-energ-izkoriscanje-sr-save-zavrnjen.html
http://www.dprs.si/sl/155-nezakonit-energzakon-za-izkoriscanje-spodnje-save.html
http://www.dprs.si/sl/149-postopek-anove---tri-tozbe.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019H0903(24)&from=EN&fbclid=IwAR0kvUSCBGJ4rD3CntZAISK8OirXTnIL_qQW-OKBtg3ndMVzI9pRHkfDA28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019H0903(24)&from=EN&fbclid=IwAR0kvUSCBGJ4rD3CntZAISK8OirXTnIL_qQW-OKBtg3ndMVzI9pRHkfDA28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019H0903(24)&from=EN&fbclid=IwAR0kvUSCBGJ4rD3CntZAISK8OirXTnIL_qQW-OKBtg3ndMVzI9pRHkfDA28
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 Izbriše se stavek: »Male hidroelektrarne (mHE) predstavljajo tradicionalno izkoriščanje energije 

vodotokov za proizvodnjo elektrike po celotnem območju države.«. Tradicionalni so bili vodni mlini in 

žage, ne pa hidroelektrarne, zato so takšne trditve neresnične in zavajajoče. Vodni mlini in žage namreč 

nikoli niso pregradili celotnih strug rek in potokov, temveč so z mlinščicami izkoriščali le majhen del vode 

v strugi, naprave so obratovale samo občasno, preostali čas je voda neovirano tekla. Opozorimo naj tudi, 

da je danes tudi veliko več pritiskov na vodne habitate kot nekoč. Prav tako imajo mHE negativen vpliv 

na doseganje dobrega ekološkega stanja voda, zato je tudi potrebna presoja v skladu z Okvirno vodno 

direktivo (4.7 člen).  

 

14. NEPN, str. 194. Tabela 59 se popravi v skladu s 1. in 5. točko (I. dokument) pripomb na NEPN. 

Scenarij PEK je pripravljen na podlagi priporočil Evropske komisije. Naj opozorimo, da EK ne zahteva gradenj 

HE, ampak samo doseganje podnebnih ciljev. Kako bodo države članice dosegale te cilje, pa je odvisno od 

odločitev držav članic. Smernice EK: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-

SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019H0903(24)&from=EN&fbclid=IwAR0kvUSCBGJ4rD3CntZAISK8OirXTnIL_qQW-

OKBtg3ndMVzI9pRHkfDA28 

Dopiše se: Gradnja novih velikih HE je ob dejstvu, da ni znanih funkcionalnih izravnalnih in omilitvenih 

ukrepov (HE Brežice), ter ob dejstvu, da se na obstoječih velikih HE stanje okolja in narave iz leta v leto slabša, 

vprašljiva. Potrebno je pripraviti akcijske načrte za posodobitev, nadgradnjo, sanacijo itd. obstoječih velikih 

HE ter preiti k hitremu izvajanju ukrepov, ki bodo blažili močne negativne vplive obstoječih HE (mulj, poplave, 

upadanje podtalnice, ogrožanje virov pitne vode, izguba kmetijske zemlje itd.); le-ti se na že zgrajenih HE 

celo povečujejo. Ukrepi: (1) priprava študij z oceno in cenitvijo okoljske škode zaradi HE (tudi avstrijskih) v 

Sloveniji po posameznih rekah. (2) ocena stanja obstoječih hidroenergetskih objektov in priprava načrtov 

sanacije obstoječih HE. (3) Priprava in izvedba akcijskih načrtov za sanacijo, vzdrževanje, nadgradnjo, 

posodobitev, odpravljanje težav z muljem itd. na obstoječih HE! 

 

 

 

 

II.  

Pripombe na Osnutek okoljskega poročila 

 

 

1. Str. VI: V tabeli Razsežnost energetska varnost je vključen NEK: »nadaljevanje obratovanja obstoječe jedrske 

elektrarne«. Torej se k OVE (HE na spodnji in srednji Savi) poimensko zapiše vse obstoječe velike HE v 

Sloveniji ter doda »nadaljevanje obratovanja obstoječih HE, njihova posodobitev, nadgradnja, omilitev 

negativnih vplivov na okolje in naravo.«. Pri ocenjevanju kumulativnega, sinergijskega, daljinskega in 

čezmejnega vpliva je nujno upoštevati vse obstoječe HE (v primeru reke Drave in Mure je treba upoštevati 

tudi čezmejne učinke avstrijskih HE). 

2. Str. XII: »Izgradnja hidroelektrarn /.../, po drugi strani pa se navadno po izgradnji HE poplavna nevarnost 

zmanjša...«. Ta izjava je zavajajoča. HE namreč preprečujejo manjša koristna razlitja voda in lahko povzročajo 

velike škodljive poplave. Protipoplavna zaščita brez energetske infrastrukture ima tudi popolnoma drugačen 

vpliv na podzemne in površinske vode. Pri gradnji HE se gradijo tesnilne zavese, ki reko odrežejo od 

podzemnih voda. V tem pogledu sta problematični tudi posledici: debela plast mulja, ki se nabira v 

akumulacijskih jezerih, in poglabljanje rečne struge pod zadnjo (spodnjo) hidroelektrarno zaradi 

preprečevanja dolvodnega transporta gramoza, kar je posledica izgradnje velikih HE jezov.  

3. Str. XIII: Stanje voda. Doda se: »HE negativno vplivajo na samočistilno sposobnost voda, jezovi povzročajo 

koncentriranje toksičnih snovi in mulja. HE imajo velik negativen vpliv na količinsko stanje podzemnih voda, 

saj ne glede na to, ali se ob gradnji podtalnica dvigne ali upade, je na dolgi rok posledica zmanjšanje 

količinskega stanja podzemnih voda (upad podtalnice), ki ima kumulativen, sinergijski, daljinski in čezmejni 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019H0903(24)&from=EN&fbclid=IwAR0kvUSCBGJ4rD3CntZAISK8OirXTnIL_qQW-OKBtg3ndMVzI9pRHkfDA28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019H0903(24)&from=EN&fbclid=IwAR0kvUSCBGJ4rD3CntZAISK8OirXTnIL_qQW-OKBtg3ndMVzI9pRHkfDA28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019H0903(24)&from=EN&fbclid=IwAR0kvUSCBGJ4rD3CntZAISK8OirXTnIL_qQW-OKBtg3ndMVzI9pRHkfDA28
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vpliv na podzemne vode. Kjer je navedena Dravska kotlina, se dopiše, da podtalnica močno pada, da je v 

primeru gradnje HE Zlatoličje prišlo do upada podtalnice za cca. 9 m in da je celo spremenila smer pretakanja. 

Podtalnica še vedno upada, kar ogroža vire pitne vode na Dravskem polju. Torej imajo HE sinergijski, 

kumulativni, daljinski in čezmejni vpliv na: količino podzemnih voda (na dolgi rok upadanje), poslabšano 

kakovost kmetijskih zemljišč (zaradi izpiranja mulja iz akumulacijskih jezer in poplavljanja prihaja do 

onesnaževanja kmetijske zemlje, zmanjšanje površine kmetijskih zemljišč, ob izgradnji novih HE se velike 

površine kmetijskih zemljišč trajno izgubijo zaradi zaplavitve na območju akumulacijskega jezera, zaradi 

začasnega dviga podtalnice se poslabša kakovost kmetijskih zemljišč v neposredni bližini akumulacijskega 

jezera, izpiranje mulja iz akumulacijskih jezer pa pogosto povzroči nenaravno intenziven poplavni val, ki 

nemalokrat prestopi bregove in povzroči, da deroča voda odnaša kmetijsko zemljo. (Primer: vodna erozija 

kmetijskih zemljišč ob reki Dravi).  

4. Str. XIV:  

a. V poglavju krajina jasno piše: negativni vplivi. V poglavju Vpliv izvedbe NEPN na dobro stanje 

površinskih in podzemnih voda pa je zapisano: Izvedba NEPN bo pomembno vplivala... V celotnem 

besedilu se popravi ali dopolni »negativno vplivala« ... Torej je navajanje »možnih vplivov« 

zavajajoče, jasno se zapiše »negativen vpliv«, »poslabšanje ekološkega stanja voda« ... Okoljsko 

poročilo je dolžno ocenjevati(!!!), ne pa govoriti / pisati o pomembnih vplivih (ti so lahko negativni 

ali pozitivni). HE nimajo pozitivnih vplivov na stanje površinskih in podzemnih voda. Pri gradnji HE 

se tudi poglablja rečno strugo (vpliv tudi na podzemne vode!). To mora biti v Okoljskem poročilu 

jasno zapisano! 

b. HE omogoča novo vrsto rabe voda (namakanje, rekreacija, turizem, ribolov limofilnih rib). Gre za 

popolno zavajanje. Namakanje, rekreacija, turizem in ribolov so mogoči brez HE;  prosto tekoče reke 

so dokazano bistveno bolj atraktivne za rekreacijo (kajak, kanu, raft, kopanje), turizem in ribolov 

rečnih vrst rib (stoječih voda, kot so ribniki, je dovolj, torej se z gradnjo HE ponudba ribolova samo 

krči). Koliko stane ribiška karta na tekočih vodah in koliko na stoječih (ribniki, gramoznice ...), katere 

vode ribiči več obiskujejo, prosto tekoče ali akumulacijska jezera (primer Soče)? Navajanje brez 

argumentov je pavšalno, zavajajoče in za okoljsko poročilo nesprejemljivo. Namakanje kmetijskih 

površin iz akumulacij je problematično (mikroorganizmi, toksične snovi), postavlja se tudi vprašanje 

namakanja v času suš, ko je namakanje najbolj potrebno, vode pa primanjkuje. Ne pričakujemo 

namreč, da bi se HE v času suš ustavile, da bi omogočili namakanje kmetijskih površin. Predstavnik 

Zavoda za kmetijstvo Murska Sobota je povedal, da so zadrževalniki za namakanje problem, saj je 

voda pogosto oporečna, poleg tega pa se v njih nabira mulj, katerega odlaganje ni urejeno, saj ga 

na kmetijske površine ni dovoljeno odlagati. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej 

Rebernišek je težave, ki jih vsakoletno poplavljanje Drave povzroča na kmetijskih površinah, 

županom občin Spodnjega Podravja predstavil na decembrski seji kolegija. S ciljem, da se začne 

protipoplavna varnost reševati celovito, je zadovoljen. Rebernišek je poudaril, da poplavna voda s 

seboj nosi in odlaga težke kovine, vprašanje je tudi, kako Avstrijci regulirajo pretoke. »Ali je res tako 

nujno, da nam v tako kratkem času čez mejo pošiljajo takšne količine? Ali pa je to samo alibi za to, 

da svoja jezera očistijo usedlin oziroma mulja. Poplavna voda na njivah odlaga mulj, ki je 

obremenjen s težkimi kovinami. To nas zelo skrbi, zato smo že tudi predlagali, da bi se na meji med 

Avstrijo in Slovenijo na Dravi izvajal monitoring za ugotavljanje kemičnega in mikrobiološkega 

stanja vode. Drugo merilno mesto bi lahko bilo v Mariboru in tretje na spodnji Dravi, nizvodno od 

Ptuja. Tako bi prišli do točnih podatkov, kaj se na katerem delu reke dogaja. Spomnimo se lanskega 

leta, ko so nas zaradi povišanih vrednosti mikroorganizmov v času visokih temperatur pestile težave 

pri namakanju. Za to ni krivo kmetijstvo, temveč drugi dejavniki. Če nam je mar za prihodnje 

generacije, bo nekaj treba narediti. Tako na področju protipoplavne varnosti kot na področju 

identifikacije onesnaževalcev.«2 Vztrajamo, da se v strateških dokumentih pristopi k strokovnim 

                                                           
2 https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5dfcbec50bbd2/nam-avstrijci-posiljajo-poplave-in-strupeni-
mulj 
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razlagam.  Ali je namakanje predvideno iz podzemnih voda? Za tako suvereno navajanje pozitivnih 

vplivov HE bi bilo potrebno predhodno pripraviti ekonomske izračune in oceniti vplive HE na te 

dejavnosti (koliko več denarja za protipoplavno zaščito). Prav tako bi bilo potrebno upoštevati in 

oceniti škodo, ki jo povzročajo avstrijske HE na Dravi in Muri, vzpostaviti monitoringe, pripraviti 

načrte z ukrepi in jih izvajati. Avstrijskim HE pa bi morali v skladu z Direktivo o okoljski odgovornosti 

(Direktiva 2004/35/ES) naložiti, da preprečujejo nastajanje škode in jo, če že nastane, sanirajo. 

Meddržavnima komisijama za Dravo in Muro pa se naloži, da spremljata izvajanje ukrepov, 

monitoringov, vključujeta javnost in lokalno prebivalstvo (skladno z Aarhuško konvencijo). Sprejme 

se tudi ukrep: vzpostavitev sklada, v katerega za okoljsko in narvovarstveno3 škodo vplačuje 

energetika. Denar se nameni revitalizacijam rek (za kar je bil prvotno namenjen »vodni sklad«, ki pa 

zdaj namenja sredstva za gradnjo HE!) 

5. Str. XV: k »zamuljenje akumulacij« se doda »in rečnih strug«. Posledica je povečana poplavna ogroženost 

(primer Drava!). Vpliv NEPN na ohranjanje biotske raznovrstnosti se doda: »HE negativno vplivajo na biotsko 

raznovrstnost, posledica je lokalno izginjanje vrst in ogrožanje obstoja vrst na nacionalni ravni. HE imajo velik 

negativen vpliv na gensko, vrstno in ekosistemsko pestrost.  

6. Str. XVI: Gospodarsko in socialno okolje. Potrebna bi bila ekonomska študija, ki bi upoštevala negativne 

vplive HE in ocenjene vrednosti sanacije, preprečevanje degradacije, katastrofalne poplave, vzdrževanje 

energetske infrastrukture, izgubo kmetijskih zemljišč in druge posledice; šele na tej osnovi bi lahko ocenjevali 

vplive na gospodarsko in socialno okolje. V ekonomski študiji pa bi bilo potrebno upoštevati tudi vplive na 

življenjsko okolje ljudi, ki živijo ob reki, tako gor- kot dol-vodno od jezu ter upoštevati negativne vplive ne 

samo za današnje, pač pa tudi prihodnje generacije, ki jim je s hidroenergetskimi objekti za vedno odvzeta 

reka, voda, nabrežja, gozdovi… Upoštevati je treba tudi izpostavljenost tveganju uničenja. Samo investicija 

ene HE ima povratno dobo cca. 50 ali več let! V različnih dokumentih je zapisano, da ni denarja niti za 

vzdrževanje obstoječe HE infrastrukture, stanje okolja in narave pa se hkrati drastično slabša. Dravsko polje 

je odličen poligon za pripravo akcijskega načrta za posodobitev, nadgradnjo, sanacijo in preprečevanje 

nastajanja škode, določitev in izvedbo ukrepov ter spremljanje njihove uspešnosti (znano je, da večina 

ukrepov ni učinkovita in funkcionalna).  

7. Str. XVIII. Vplivi izvedbe NEPN na energetsko in podnebno pismenost. »NEPN predvideva  več instrumentov 

na področju usposabljanja, izobraževanja, informiranja in promocije.«. 

a. Pozdravljamo načrte o usposabljanju, izobraževanju, informiranju in promociji splošne javnosti 

glede energetske in podnebne pismenosti, vendar je ob tem nujno potrebno zagotoviti tudi 

izobraževanje strokovnih delavcev, ki delajo z ljudmi v ranljivih kontekstih, da bodo prepoznali 

tveganje za energetsko revščino in tudi za okoljsko nepravičnost. Raziskave kažejo, da se pri 

zasledovanju energetskih ciljev in umeščanju hidro-energetskih objektov in sorodnih dejavnostih 

razlike med bogatimi in revnimi povečujejo. Veliki hidro-energetski objekti se ne umeščajo v urbana 

središča, kjer se porabi največ energije, ampak v ruralna okolja, kjer je poraba običajno manjša. 

Tako pride do nesorazmerja, da koristi in stroški niso porazdeljeni enako med prebivalce; 

nesorazmernost je še izrazitejša, kadar se objekti umeščajo v okolja, ki so že degradirana, ljudje so 

manj izobraženi, revni, ne poznajo svojih pravic in nimajo možnosti izbire kraja bivanja. V tem smislu 

govorimo o okoljski nepravičnosti. Ljudje, ki živijo v ranljivih kontekstih, tudi prevzemajo največji 

delež posledic, ki negativno vplivajo na človekovo zdravje in kakovost življenja. Nesprejemljivo je, 

da se je ljudi v Pomurju prepričevalo, da bodo hidroelektrarne prinesle nova delovna mesta v 

podhranjeni regiji. Ljudje bi v takem primeru prevzeli breme uničenja reke, energetske koristi 

(minimalne!) pa bi bili deležni potrošniki, ki z reko sploh niso povezani. Zaradi avtomatizacije 

hidroenergetski objekti ne prinašajo novih lokalnih delovnih mest. Z gradnjo HE pa bi ljudem ob reki  

uničili priložnost za razvoj edinstvenih, lokalno značilnih dejavnosti, povezanih z značajem te reke. 

Da bi ustrezno ozavestili vse skupine, še zlasti tiste, ki bodo nosile največji delež posledic, je nujno 

potrebno predvideti izobraževanje strokovnega kadra, ki dela z ljudmi v ranljivih kontekstih, to so 

                                                           
3 http://www.dprs.si/sl/188-he-na-dravi-pogin-v-ptujskem-jezeru.html 
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socialne delavke, zdravnice in medicinske sestre.  V OP je na str. 267 navedeno: »5.1.8.7 Okoljski 

podcilj »Energetska in podnebna pismenost« »NEPN v vseh scenarijih razen OU predvideva več 

instrumentov na področju usposabljanja, izobraževanja, informiranja in promocije v skupni 

vrednosti približno 17 mio EUR letno. S tem se bo izboljšala splošna energetska pismenost, aktivnost 

gospodinjstev pa se bo povečala z ukrepi na področju subvencij za URE in OVE. A za aktiviranje sedaj 

okrog 25 odstotkov pasivnih gospodinjstev bo potrebna tudi izvedba ukrepov na področju 

energetske revščine.« Predlagamo, da se sprejme naslednji ukrep: Potrebno je zagotoviti tudi 

izobraževanje strokovnih delavcev, ki delajo z ljudmi v ranljivih kontekstih, da bodo prepoznali 

tveganje za energetsko revščino in za okoljsko nepravičnost in bodo v vlogi zagovornikov pomagali 

pri uresničevanju okoljske pravičnosti. 

b. NEPN bi  moral posebej poudarjati ščitenje interesov lokalnega prebivalstva, zlasti zagotavljanje 

objektivne in nepristranske informiranosti. DPRS smo priča številnim pritiskom investitorjev 

(njihovih predstavnikov, zagovornikov). Lokalno ustrahovanje je nesprejemljivo, prav tako grožnje 

celim družinam. Zaradi takšnih dejanj s strani investitorjev se prebivalci obračajo na DPRS, ki pa ni 

niti pristojno niti usposobljeno za ukrepanje. Omenimo naj dogodek v Brežicah. Lokalni aktivisti so 

organizirali javno predstavitev o vplivih HE, s poudarkom na HE Mokrice. Pred dogodkom smo na 

zahtevo HESS morali spremeniti naslov dogodka. Andrej Vizjak je študentki, ki sta dogodek 

organizirali, javno žalil (http://www.dprs.si/sl/127-bitka-za-spodnjo-savo-stop-he-mokrice.html). 

Problem so tudi javne lokalne in državne organizacije, ki onemogočajo dostop do informacij 

lokalnemu prebivalstvu in javnosti. Hkrati državne investitorske družbe prek (večinoma finančnega) 

vpliva promovirajo svoje interese prek lokalnih medijev, prek katerih široko lokalno prebivalstvo 

dobiva prirejene, enostranske in neobjektivne informacije o energetskih projektih. Taka praksa je 

skrajno alarmantna, saj je ukrepanje mogoče šele po objavi spornih gradiv, torej, ko je škoda že 

narejena, in razen post-festum prijav oglaševalski zbornici in medijskemu inšpektoratu ni drugih 

ukrepov; globe so prenizke in neučinkovite. Navajmo enega značilnih primerov: 

http://www.dprs.si/sl/184-razsodisce-soz-drzavni-energetiki-omalovazujejo.html.  Ustrezen ukrep 

za zaščito lokalnega prebivalstva bi bil skrb za učinkovit in pravočasen prenos vseh potrebnih 

informacij do lokalnega prebivalstva, ozaveščanje prebivalstva o negativnih tveganjih, spodbujanje 

zagovornikov za ljudi, ki živijo v najbolj ranljivih kontekstih in imajo najmanj moči pri uresničevanju 

svojih pravic, po drugi strani pa bi koristilo tudi, če bi pripravljalci na državni ravni upoštevali 

lokalne/občinske in regionalne strategije razvoja lokalnih okolij ter tako omogočili ohranitev 

človekove diverzitete; tako bi prebivalcem v lokalnih okoljih omogočili ohranjanje dejavnosti v 

povezavi z reko na tradicionalne načine.  Gradnja HE objektov nemreč poenoti okolja, med njimi 

briše razlike in s tem prispeva k socialnemu, kulturnemu in ekonomskemu siromašenju regij in 

skupnosti. Pomembno vlogo pri ohranjanju lokalnih dejavnosti imajo strokovni delavci v javnih 

službah, ki delajo z ljudmi na lokalni ravni, in nevladne organizacije. Potrebno je izobraževanje in 

usposabljanje javnih delavcev v šolah, socialnih delavcev, zdravstvenega osebja o negativnem vplivu 

HE na lokalne skupnosti pa tudi v kontekstu podnebnih sprememb. Drug pomemben ukrep: Država 

zagotovi sredstva za izdelavo neodvisnih raziskav, študij, analiz ipd. za lokalno prebivalstvo, ki 

izraža dvom v izvedene plačane raziskave, ki jih predloži investitor. Ukrep glede vpliva na medije je 

opisan v točki d. 

c. Investitorji najemajo odvetnike za onemogočanje dostopa do podatkov. Svetovno poročilo o 

korupciji (2008) ugotavlja, da dejavnost izgradnje HE predstavlja veliko tveganje za korupcijo, saj 

gre za obsežne javne finance ter zapletene in nepregledne administrativne postopke, pri katerih je 

mogoče skriti neustrezne prakse in ravnanja. Raziskave kažejo, da se korupcija pojavlja tako na 

najvišji politični ravni kot tudi na najnižjih administrativnih ravneh, ko investitorji in podjetja skušajo 

priti do realizacije svojih načrtov za izgradnjo HE (npr. T. Scudder, 2017). Državam, še posebej tistim 

v razvoju, svetujejo, da namesto mega-projektov na področju energetike podprejo alternativne 

manjše projekte, ki se jih uresniči v krajšem času in so zato manj tvegani za korupcijo (Ansar et. al. 

2014). Primer HE Mokrice: HESS je najel odvetniško pisarno Šribar, katere naloga je onemogočanje 

http://www.dprs.si/sl/127-bitka-za-spodnjo-savo-stop-he-mokrice.html
http://www.dprs.si/sl/184-razsodisce-soz-drzavni-energetiki-omalovazujejo.html
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DPRS pri dostopanju do podatkov in za kar je odvetniška pisarna od HESS prejela že 92.165,45 € 

(Erar). Najprej je odvetniška pisarna onemogočala dostop do ihtioloških študij 

(http://www.dprs.si/sl/147-sodisce-ihtioloske-studije-so-informacije-javnega-znacaja.html). Šele 

po treh letih jih je društvo uspelo dobiti s tožbo na Upravnem sodišču (postopek HE Mokrice je v 

tem času tekel!). Omenjena pisarna je proti DPRS sprožila inšpekcijske postopke, ker je DPRS izvajal 

raziskavo na podlagi dovoljenja ARSO, s katero je pridobil podatke, ki otežujejo izdajo soglasja HE 

Mokrice. HESS je za vodenje postopka PVO najel drugo odvetniško pisarno, in sicer Odvetniško 

družbo Neffat o.p., d.o.o. Gre za sistematično onemogočanje informiranja nevladnih organizacij in 

lokalnega prebivalstva. Za preprečevanje takega delovanja s strani investitorjev bi bila država dolžna 

sprejeti ustrezne ukrepe, saj gre za javna sredstva. Eden takih ukrepov je, da državna institucija 

(organ), ki vodi postopek, zagotovi vse raziskave, monitoringe, študije, analize ipd., ki so osnova za 

okoljsko presojo. Zelo pomemben ukrep bi bil: Država zagotovi sredstva za izdelavo neodvisnih 

raziskav, študij, analiz ipd. nevladnim organizacijam, ki izrazijo dvom v raziskave, ki jih predloži 

investitor.  

d. Prikrito oglaševanje v vrtcih in osnovnih šolah (projekt in revija Modri Jan) ter plačani prispevki v 

različnih medijih. Ukrepi: (1) stop prikritemu oglaševanju energetskih družb v vrtcih in osnovnih 

šolah (primer je revija Modri Jan  (http://www.dprs.si/sl/62-stop-prikritemu-oglasevanju-revija-

modri-jan.html); (2) akcije za preprečitev in prepoved prikritega oglaševanja energetikov v lokalnih, 

regionalnih in nacionalnih medijih (http://www.dprs.si/sl/184-razsodisce-soz-drzavni-energetiki-

omalovazujejo.html, http://www.dprs.si/sl/160-kdo-se-smeje-vicem-fantov-iz-energetike.html ...), 

globe/kazni v primeru odkritih kršitev prikritega oglaševanja se morajo zaostriti in zagotoviti, da se 

takšna praksa ne ponavlja; (3) izobraževanje novinarjev. Pri izvajanju ukrepov se vključi stroko s 

področja biologije, Društvo novinarjev Slovenije itd. Zlasti nacionalni mediji, kot je javna RTV 

Slovenija, morajo pri poročanju o HE dati prostor tudi nevladnim organizacijam, ki se angažirajo v 

postopkih in ki jim je varstvo in ohranjanje narave ter okolja poslanstvo. Preprečiti bi morali 

enostransko, promocijsko poročanje. 

e. Sprejeti ukrepe za preprečevanje in sankcioniranje pritiskov investitorjev na uradnike oz. 

sprejetja ukrepov za zagotavljanje strokovnega odločanja uradnikov. Ukrep: Investitor mora 

najprej oddati vlogo za poseg in omogočiti strokovno in neodvisno odločanje uradnikov. Ko prejme 

neodvisen odgovor, šele takrat se lahko posvetuje z uradnikom. Obvezno se mora spremeniti 

trenutni način delovanja, po katerem investitorji hkrati z oddajo vloge vstopijo v prostore mnenje- 

in soglaso- dajalcev in jih izsiljujejo. Tudi z odvetniki. Prav tako je potrebno preprečiti izsiljevanje v 

primeru, ko dobi negativno oceno na projekt. To splošno prakso izsiljevanja in ustrahovanja 

uradnikov s strani investitorjev in nadrejenih je treba preprečiti. Nujno je na eni strani vzpostaviti 

mehanizme zaščite uradnikov in na drugi strani ostro sankcionirati uradnike, ki ne prijavo 

izsiljevanje s strani investitorjev in nadrejenih. Ostro je potrebno tudi sankcioniranje investitorjev 

in nadrejenih v primeru izvajanja pritiskov na uradnike.  

    V dopisu MzI št. 5422-3/2017/130 z dne 4. 10. 2019 smo DPRS prejeli odgovor na pripombi: 

Pripomba DPRS 14: Zagotovi se finančni sklad za nevladne organizacije in civilne iniciative, da lahko naročijo 

neodvisne študije. Trenutno je stanje v Sloveniji alarmantno. Izdelovalci okoljskih poročil in študij, ki so naročene 

s strani investitorjev, ne pripravljajo strokovnih in neodvisnih poročil, kar je alarmantno! 

Pripomba DPRS 15: Nujno vključiti stroko s področja biologije oz. ekosistemov. Alarmantno je, da se za namene 

umeščanja HE na reke producira revija Modri Jan, ki prikrito in lažno oglašuje vplive HE na ekosisteme in okolje4.  

Prav tako je zaskrbljujoče zavajanje javnosti preko medijev. Energetiki nikoli ne povedo dejanskih vplivov gradnje 

HE. HE promovirajo izključno v pozitivni luči. 

                                                           
4 http://www.dprs.si/sl/62-stop-prikritemu-oglasevanju-revija-modri-jan.html  

http://www.dprs.si/sl/147-sodisce-ihtioloske-studije-so-informacije-javnega-znacaja.html
http://www.dprs.si/sl/62-stop-prikritemu-oglasevanju-revija-modri-jan.html
http://www.dprs.si/sl/62-stop-prikritemu-oglasevanju-revija-modri-jan.html
http://www.dprs.si/sl/184-razsodisce-soz-drzavni-energetiki-omalovazujejo.html
http://www.dprs.si/sl/184-razsodisce-soz-drzavni-energetiki-omalovazujejo.html
http://www.dprs.si/sl/160-kdo-se-smeje-vicem-fantov-iz-energetike.html
http://www.dprs.si/sl/62-stop-prikritemu-oglasevanju-revija-modri-jan.html
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Stališče MzI do pripombe je: »Pripomba je zelo zanimiva in smo jo upoštevali pri predlogu ustanovitve Podnebno 

energetskega sveta /.../. Ukrep bo dodatno razdelan v smeri zagotavljanja sistemske podpore za izdelavo 

neodvisnih študij. 

Ta ukrep v Okoljskem poročilu ni razviden. HE se pri nas promovirajo izključno v pozitivni luči, medtem ko v svetu 

zadnja leta obstaja vrsta kritičnih analiz in pozivov (primer: 

https://www.technologyreview.com/s/602508/hydroelectric-power-isnt-as-green-as-we-thought/ ali 

npr. https://link.springer.com/article/10.1007/s00027-014-0377-0). 

 

8. Str. XVIII. Čezmejni vplivi. »bistvenih negativnih čezmejnih vplivov ne bo«. Ta izjava je sporna. Strateška 

studija o utjecaju na okoliš za Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s 

Republikom Slovenijom do Siska, Zagreb (2016) opozarja na upadanje neobnovljivih zalog podzemne vode 

za 7 % v zadnjih 30ih letih. Razlog je zniževanje korita reke Save, povečana erozija, pomanjkanje prenosa 

proda, zaradi gorvodnih posegov (HE v Sloveniji na Savi)!. Ta efekt pospešujejo/ povečujejo tudi s 

poglabljanjem rečnih strug pri gradnji HE. Poleg tega je treba opozoriti na zamuljevanje in spiranje toksičnega 

mulja čez mejo. Vse to ima tudi velik vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti čez mejo. Okoljsko poročilo 

bi moralo tudi opozoriti na HE v Avstriji na Dravi in Muri, ki imajo velik negativen vpliv na stanje podzemnih 

in površinskih voda v Sloveniji, na biotsko raznovrstnost (nihanje vode, spiranje mulja itd.), poplavno 

ogroženost (Drava 2012!), na zdravje ljudi (o tem se sploh ne govori) in njihove dejavnosti (škoda za ribolov) 

itd. Na Muri je bil izveden projekt revitalizacije odseka Mure pod zadnjo avstrijsko HE pregrado na Muri. 

Avstrijci so med drugim morali pod zadnjo pregrado dovažati prod. Rezultati so bili odlični, zmanjšala se je 

erozija dna Mure, podtalnica je prenehala padati itd. Na žalost pa iz neznanih razlogov to Avstrija več ne 

počne, v Sloveniji pa se v Pomurju trend upadanja podzemne vode nadaljuje, ki je najbolj zaznan prav za 

verigo avstrijskih HE, z oddaljenostjo od verige HE se zmanjšuje tudi upad podtalnice. 

9. Str. XIX: Skupna ocena po okoljskih ciljih /.../ brez upoštevanja pogojev in omilitvenih ukrepov. Ocene niso 

ustrezne v primeru gradenj HE in njihovega vpliva na biotsko raznovrstnost. Vsi štirje scenariji imajo oceno 

E – uničujoč vpliv. S povečevanjem števila HE se ta vpliv povečuje! Primer: Drava. »Zaradi popolne 

spremembe habitata iz tekočega v stoječi ekosistem je na raziskanem območju (HE Formin) izginilo kar 17 

vrst rib. (Vir: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjwhsynwsbmAhU

niYsKHQvhCyUQFjAAegQIARAI&url=http%3A%2F%2Fmvd20.com%2FLETO2014%2FR32.pdf&usg=AOvVaw2

EsCd5Hao1YGbiyQm2uqb2 ). Izginjanju rečnih vrst rib smo priča tudi že na spodnji Savi (monitoringi ZZRS) in 

Soči (jegulja). 

10. Str. XIX: »Ocena ob uveljavitvi izjeme in prevlade ter izvedbe izravnalnih ukrepov«. Stavek se dopolni: Ocena 

ob uveljavitvi izjeme in prevlade ter izvedbe in delovanje izravnalnih ukrepov. Ocene niso ustrezne. S 

povečevanjem števila HE se neproporcionalno povečuje negativni vpliv (kumulativni vpliv ni le seštevek 

vplivov posameznih HE), tudi če bi izravnalni in omilitveni ukrepi delovali na teoretičnem nivoju, v praksi pa 

itak ni dokazov, da delujejo. Torej vpliv HE na ribe je glede na kumulativne, sinergijske in druge vplive vsaj D 

– bistven, za nekatere vrste zelo verjetno celo E – uničujoč. Torej vsi štirje scenariji so z vidika rib vsaj D – 

bistven vpliv. Opozorimo naj, da najslabše ocenjen vpliv je končna ocena posega. 

11. Str. XX: Vpliv na okolje v primeru neizvajanja plana: »Vrednotenje vplivov na okolje je pokazalo, da ima 

scenarij OU uničujoč vpliv (E) na okoljska cilja Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe in bistven 

vpliv (D) na Ohranjanje narave.«. Opozoriti je potrebno, da neizvajanje plana pomeni v primeru rib, brez 

novih HE, oceno C. Doda se stavek, da ukrep PEK pa ima E – uničujoč vpliv na Ohranjanje narave.  

12. Str. XXI: Splošni omilitveni ukrepi. Doda se: »Pred gradnjo novih HE je potrebno za obstoječe HE pripraviti 

in izvesti Akcijske načrte za posodobitev, nadgradnjo, sanacijo in preprečevanje nadaljnje degradacije okolja 

in narave na obstoječih HE. Dokler HE Brežice ne bodo imele vzpostavljene in znanstveno dokazano 

delujoče vse omilitvene in izravnalne ukrepe, tako dolgo ni mogoče izdati soglasij za gradnjo novih HE. V 

https://www.technologyreview.com/s/602508/hydroelectric-power-isnt-as-green-as-we-thought/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00027-014-0377-0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjwhsynwsbmAhUniYsKHQvhCyUQFjAAegQIARAI&url=http%3A%2F%2Fmvd20.com%2FLETO2014%2FR32.pdf&usg=AOvVaw2EsCd5Hao1YGbiyQm2uqb2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjwhsynwsbmAhUniYsKHQvhCyUQFjAAegQIARAI&url=http%3A%2F%2Fmvd20.com%2FLETO2014%2FR32.pdf&usg=AOvVaw2EsCd5Hao1YGbiyQm2uqb2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjwhsynwsbmAhUniYsKHQvhCyUQFjAAegQIARAI&url=http%3A%2F%2Fmvd20.com%2FLETO2014%2FR32.pdf&usg=AOvVaw2EsCd5Hao1YGbiyQm2uqb2
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primeru gradenj novih HE, morajo omilitveni in izravnalni ukrepi biti vzpostavljeni in delovati pred gradnjo 

HE.«. 

13. Str. XXI: Omilitveni ukrepi za dopolnitev ukrepov in politik. »Na področju načrtovanja HE je predvideno, da 

je za vodna telesa, ki se jim bo poslabšalo stanje, treba utemeljiti izjemo za doseganje okoljskih ciljev /.../.«. 

Stavek se dopolni z »in izpeljati postopek prevlade po členu 4.7 Okvirne vodne direktive«. Vse HE povzročijo 

poslabšanje ekološkega stanja voda, brez izjeme in onemogočajo doseganje dobrega stanja (na dolgi rok se 

poslabšuje!). 

 

14. Str. 8. Preglednica 5. Pripomba enaka kot v 1. točki. 

OVE OU DU DUA PEK 

HE na spodnji Savi – 5 
obstoječih HE, ki niso 
okoljsko in 
naravovarstveno 
ustrezne. Nadgradnja in 
posodobitev obstoječih, 
sanacija in 
preprečevanje 
degradacije na 
obstoječih HE. 

HE Mokrice Brez novih HE na 
spodnji Savi 

Brez novih HE na 
spodnji Savi 

Brez HE na spodnji 
Savi 

Dokončanje HE Mokrice v kolikor bo investitorju uspelo v postopkih prevlade 
energetike nad ohranjanjem narave (HD člen 6.4) in izjeme po Okvirni vodni 
direktivi, člen 4.7 
HE Brežice – nujni nadzor nad investitorjem za izpolnitev pogojev, ki so bili podlaga 
za izdajo okoljevarstvenega soglasja: https://www.vecerkoroska.com/he-brezice-
unicili-naravo-zdaj-bi-vajo-ponovili-10038753?fbclid=IwAR3O-
a6BJbfoskXdBduKGv36AxP9DREpvZUnvHS6u5uUqHOzouRgsnzySq8. Investicije v 
nove HE niso možne dokler ne bo dokazano brez razumnega dvoma, da so 
omilitveni in izravnalni ukrepi na obstoječih HE vzpostavljeni in delujoči.  

HE na srednji Savi Brez HE na 
Srednji Savi 

HE Suhadol – izdaja 
soglasja k gradnji ni 
možna dokler ne 
bodo upoštevani in 
izvedeni vsi pogoji 
pri HE Brežice, ter 
dokazano, da 
ukrepi delujejo. 
Potrebno bo 
izpeljati postopka 
po HD 6.4 člen ter 
izjemo po OVD 4.7 
člen. Možnost 
gradnje ni 
zagotovljena. 

HE Suhadol in HE 
Trbovlje – izdaja 
soglasja k gradnji ni 
možna dokler ne 
bodo upoštevani in 
izvedeni vsi pogoji 
pri HE Brežice, ter 
dokazano, da 
ukrepi delujejo. 
Potrebno bo 
izpeljati postopka 
po HD 6.4 člen ter 
izjemo po OVD 4.7 
člen. Možnost 
gradnje ni 
zagotovljena. 

HE Suhadol, HE 
Trbovlje, HE Renke, 
HE Ponoviče – 
izdaja soglasja k 
gradnja ni možna 
dokler ne bodo 
upoštevani in 
izvedeni vsi pogoji 
pri HE Brežice, ter 
dokazano, da 
ukrepi delujejo. 
Potrebno bo 
izpeljati postopka 
po HD 6.4 člen ter 
izjemo po OVD 4.7 
člen. Možnost 
gradnje ni 
zagotovljena. 

HE na zgornji Savi Brez novih HE na zgornji Savi. Posodobitev in nadgradnja obstoječih HE, sanacija in 
preprečevanje degradacije narave in okolja na obstoječih HE. 

HE na Muri Brez novih HE na Muri. Razglasitev krajinskega parka Mura. 

HE na Soči Brez novih HE na Soči. Posodobitev in nadgradnja obstoječih HE, sanacija in 
preprečevanje degradacije narave in okolja na obstoječih HE. 

HE na Dravi Posodobitev in nadgradnja obstoječih HE, sanacija in preprečevanje degradacije 
narave in okolja na obstoječih HE. 

Doda se: Okoljsko poročilo NEPN, str. 295: 
Ukrep: priprava študij z oceno in cenitvijo okoljske škode zaradi HE (tudi avstrijskih) v Sloveniji po posameznih 
rekah. 
Ukrep: ocena stanja obstoječih hidroenergetskih objektov in pripravo načrtov sanacije obstoječih HE. 
Doda se ukrep: Priprava akcijskih načrtov za sanacijo, vzdrževanje, nadgradnjo, posodobitev, mulj itd. na 
obstoječih HE! Vzdrževanja HE imajo negativen vpliv na območja Natura 2000 in na varstvo vrst in njihovih 
habitatov, zato morajo biti pripravljeni načrti in izvedena presoja vplivov!   
Primeri:  

https://www.vecerkoroska.com/he-brezice-unicili-naravo-zdaj-bi-vajo-ponovili-10038753?fbclid=IwAR3O-a6BJbfoskXdBduKGv36AxP9DREpvZUnvHS6u5uUqHOzouRgsnzySq8
https://www.vecerkoroska.com/he-brezice-unicili-naravo-zdaj-bi-vajo-ponovili-10038753?fbclid=IwAR3O-a6BJbfoskXdBduKGv36AxP9DREpvZUnvHS6u5uUqHOzouRgsnzySq8
https://www.vecerkoroska.com/he-brezice-unicili-naravo-zdaj-bi-vajo-ponovili-10038753?fbclid=IwAR3O-a6BJbfoskXdBduKGv36AxP9DREpvZUnvHS6u5uUqHOzouRgsnzySq8
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http://www.dprs.si/sl/188-he-na-dravi-pogin-v-ptujskem-jezeru.html 
http://www.dprs.si/sl/193-skodljivi-vplivi-hidroelektrarn-na-ribe.html  

 

15. Str. 10. Pripomba enaka kot v točki 9. V tabeli se izbriše »Spodbujanje izgradnje velikih HE« in nadomesti z 

»Posodobitev, sanacija in nadgradnja obstoječih velikih HE«. 

16. Str. 9-12: Politike, ukrepi in instrumenti: tabela se dopolni z ukrepi, ki smo jih našteli v celotnem tekstu. 

15. Str. 14.: ANOVE za obdobje 2010 – 2020 ni veljaven dokument, namreč DPRS je vložil tožbo na Upravnem 

sodišču. 

17. Str. 19 je zapisano: »NEPN bo imel kumulativne vplive tudi z vsemi ostalimi strategijami /.../, zaradi česar 

pomembnih negativnih kumulativnih vplivov ne pričakujemo.«. Na vode (NUV) in na PUN 2000 pričakujemo 

velike negativne kumulativne vplive. Namreč regulacije vodotokov imajo skupaj s HE sinergijski in 

kumulativni učinek. Podrejenost dokumentov se ne more obravnavati kot da ne prispevajo h kumulativi. Še 

več, vpliv z nekaterimi posegi je sinergijski. V primeru gradenj novih HE je kumulativni vpliv vsaj bistven – D, 

če ne uničujoč – E. Velik problem je, da Slovenija nima vzpostavljenega monitoringa, tako dejansko o velikosti 

negativnih vplivov težko govorimo, ampak glede na obstoječe monitoringe in raziskave, lahko z gotovostjo 

trdimo, da ima NEPN z drugimi strategijami, načrti, plani, projekti itd. velik negativen vpliv na okolje (voda) 

in naravo. Zato se tudi DPRS zavzemamo za razglasitev izključitvenih območij za ribe, revitalizacijo zadnjih 

koščkov prosto tekočih rek ter izvedbo posodobitve starih HE, kot smo že razložili zgoraj v dokumentih.  

V dopisu MzI št. 5422-3/2017/130 z dne 4. 10. 2019 smo DPRS prejeli odgovor na pripombe v zvezi z razglasitvijo 

izključitvenih območij: »V posodobljeni verziji NEPN se nismo opredeljevali glede izključitvenih območij. V 

primeru, da bo v postopku CPVO predlagana vzpostavitev takšnih območij jih bomo tudi ustrezno upoštevali pri 

pripravi končne verzije NEPN.«. Za varstvo rib v Sloveniji je to ključen ukrep, saj je stanje vodotokov alarmantno. 

Ponovno pozivamo, da se razglasi vsaj vsa območja Natura 2000 za izključitvena območja, prav tako območja, 

kjer je pomembno varstvo avtohtonih vrst, ki jih Habitatna direktiva ne pokriva, npr. donavska podust. 

18. Str. 19, Ravnanje z odpadki. Pri HE se doda, priprava Akcijskih načrtov za posodobitev, nadgradnjo, sanacijo 

in preprečevanje nadaljnje degradacije na obstoječih HE. Izvedba ukrepov predpisanih v Akcijskem načrtu 

do konca leta 2030.  

19. Str. 20. Zapisano je, da se pri vetrnih elektrarnah (VE) soočamo s težavami pri umeščanju v prostor ter 

družbeno sprejemljivostjo. Enako se zapiše za velike in male HE! V Sloveniji imamo številne kampanje / 

iniciative za reke proti HE: Rešimo Muro!, Divja Sava za vedno!, #ZASavo, NeJEZimo Save, FreeSoča, ki si 

prizadevajo ubraniti reke pred nadaljno industrializacijo in slabšanjem stanja lokalnega okolja. 

20. Str. 20. Ponavlja se neumnost iz NEPN-a, da pri malih HE gre za tradicionalno izkoriščanje energije vodotokov. 

Glej točko 13/I. 

21. Str. 27: je zapisano, »saj je raba končne energije od vključno leta 2011 manjša od postavljene zgornje meje.«. 

MzI v dokumentu št. 5422-3/2017/130 z dne 4. 10. 2019 navede, da bi v ambicioznem scenariju z dodatnimi 

ukrepi (DUA) Slovenija leta 2030 lahko dosegla 35 % nižjo končno rabo energije glede na referenčni scenarij 

iz leta 2007. Kar dodatno dokazuje nesmiselnost gradnje novih velikih HE, ampak posodobitev in sanacijo 

obstoječih velikih HE. Nove HE pomenijo preveliko škodo na okolju in naravi glede na količino proizvedene 

energije.  

22. Str. 29: Energija iz obnovljivih virov in električna energija. To poglavje se dopolni, da imamo na obstoječih 

HE velike probleme in je potrebno sprejeti ukrepe: (1) priprava študij z oceno in cenitvijo okoljske škode 

zaradi HE v Sloveniji po posameznih rekah, (2) ocena stanja obstoječih hidroenergetskih objektov in pripravo 

načrtov sanacije obstoječih HE. (3) Priprava in izvedba akcijskih načrtov za sanacijo, vzdrževanje, nadgradnjo, 

posodobitev, mulj itd. na obstoječih HE in njihova izvedba! 

23. Str. 49. Pitna voda. Poglavje se dopolni z negativnim vplivom HE na podzemne vode. Izpostavljena je 

problematika kmetijstva glede pitne vode, potrebno pa je tudi opozoriti, da HE s kmetijstvom ima 

kumulativni in sinergijski negativni vpliv. V primeru, ko HE zmanjšujejo količinsko stanje podzemne vode, se 

vpliv koncentriranja nitratov in pesticidov povečuje. Dravsko polje (vodovod Skorba) – zaradi HE Zlatoličje 

http://www.dprs.si/sl/188-he-na-dravi-pogin-v-ptujskem-jezeru.html
http://www.dprs.si/sl/193-skodljivi-vplivi-hidroelektrarn-na-ribe.html
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Dravsko polje trpi upadanje podtalnice. Viri pitne vode so tako onesnaženi, da pri zagotavljanju pitne vode, 

črpajo vodo iz globjih plasti (nepitna voda), zato da rečijo koncentracije problematičnih onesnaževal v pitni 

vodi. Torej gradnja HE z drugimi negativnimi vplivi deluje kumulativno in sinergijsko na okolje ter povzroča 

ekološko katastrofo (Dravsko polje, Ptujsko jezero).   

24. Str. 66. Doda se »HE preprečujejo majhne koristne poplave, povzročajo pa lahko velike katastrofalne 

poplave.« Pri obratovanju HE se kopiči v akumulacijah mulj, ki ga potem v velikih količinah spirajo v struge 

rek5. Posledica je nalaganje ogromnih količin mulja, zasipavanje rečnih strug in s tem se poveča poplavna 

ogroženost (Drava – vsako leto nam grozijo poplave, civilna zaščita vsako leto polaga vreče za preprečevanje 

poplav, ko Avstrijci ob visokih vodah masovno spirajo mulj iz svojih hidroelektrarniških verig in tako 

ustvarjajo nenaravne poplavne valove. Tako upravljanje je nesprejemljivo, saj ob vsaki večji vodi, ki sama po 

sebi sploh ne bi bila problematična, - če ne bi  Avstrijci iz svojih HE masovno spirali mulj, -  ogrožajo 

premoženje ljudi ob reki Dravi, življenja civilne zaščite, kmetijska zemljišča in življenje v reki. Koliko škode 

imamo zaradi Avstrijskih HE?).  

25. Str. 71. Raba vode. Vodne pravice pridobljene s koncesijo. Naj opozorimo, da so bile vse koncesije za 

energetsko izrabo naših rek leta 2004/2005 podeljene nezakonito (ni bilo izvedenih postopkov CPVO). V 

primeru HE na Muri, vztrajamo pri odvzemu koncesije in trajno zaščito območja. V Regionalnem razvojnem 

programu Pomurja 2014-2020 je predvidena razglasitev Krajinskega parka Mura.  

Leta 2004 je Vlada RS nezakonito sprejela Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije 

na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola6. Koncesija predvideva gradnjo 9 HE, NEPN pa 4 HE. 

Že v tem delu sta dokumenta neskladna. Opozarjamo, da je Državni zbor 21. 3. 2018 na redni seji obravnaval 

»Predlog zakona o načinu izgradnje infrastrukture in pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega 

potenciala srednje Save (ZIIPKEPS)«. Nevladne organizacije, strokovnjaki, posamezniki in civilne iniciative 

smo posredovali protestno pismo, katerega prvopodpisani prof. dr. Mihael Jožef Toman je strokovnjak za 

ekologijo in varstvo celinskih voda (http://www.dprs.si/sl/134-zakon-za-energ-izkoriscanje-sr-save-

zavrnjen.html). Drugi poizkus podelitve koncesije je sprožilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) 13. 2. 

2019 z Osnutkom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 

energetskega potenciala Spodnje Save (http://www.dprs.si/sl/155-nezakonit-energzakon-za-izkoriscanje-

spodnje-save.html). Torej je potrebno najprej sprejeti koncesijo za 4 HE, ki jih obravnava NEPN in izvesti 

postopek CPVO. 

26. Str. 80. VODE. Opozorimo naj, da se v Sloveniji ne izvaja celoviti in redni monitoring voda. Monitoring bi se 

moral dopolniti s spremljanje stanja antibiotikov in mikroplastike (hormonski motilci). V primeru spremljanja 

transporta sedimentov (mulj) na Dravi in Muri, so npr. v primeru Mure strokovnjaki določili 6 merilnih mest 

za merjenje motnosti7. Danes se izvaja monitoring le na eni lokaciji (Gornja Radgona)! Obvezno dopolniti 

monitoring voda z več merilnimi mesti, izvajati celovit monitoring v skladu z OVD, vključno z antibiotiki in 

hormonskimi motilci. 

27. Str. 87. Ribe in piškurji. V tabeli je navedeno, da je v Sloveniji habitatno varstvo učinkovito v primeru soške 

postrvi. Ta izjava je zavajujoča, saj se habitatov ne varuje, ampak celo uničuje8,9. Glede stanja rib bi bilo 

potrebno zapisati vplive HE na vrste oz. njihove populacije in njihove habitate, saj raziskave kažejo na njihov 

upad, izginjanje, izolacije ... v primeru gradenj HE.  

                                                           
55 http://www.dprs.si/sl/154-skodljivi-vplivi-hidroelektrarn-na-vodotoke-in-njihovo-okolico.html  
6 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-5019?sop=2004-01-5019  
7 DRA-MUR-CI. Čezmejna vodarska iniciativa za reki Drava in Mura. WP 3: Transport sedimentov. Meritve suspendiranih 
delcev na reki Dravi in Muri. Zaključno poročilo. Maribor, februar 2013. 
8 Uničili drstišča zaščitene soške postrvi. 
http://novice.najdi.si/predogled/novica/1443a77b7305770d8e9fd0add00fd512/Drugi-Svet-Drugi-
svet/Slovenija/Uni%C4%8Dili-drsti%C5%A1%C4%8Da-za%C5%A1%C4%8Ditene-so%C5%A1ke-postrvi  
9 Mulj iz izpraznjenega jezera na Mostu na Soči skrbi ribiče. https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/mulj-iz-izpraznjenega-
jezera-na-mostu-na-soci-skrbi-ribice/442760  
 

http://www.dprs.si/sl/134-zakon-za-energ-izkoriscanje-sr-save-zavrnjen.html
http://www.dprs.si/sl/134-zakon-za-energ-izkoriscanje-sr-save-zavrnjen.html
http://www.dprs.si/sl/155-nezakonit-energzakon-za-izkoriscanje-spodnje-save.html
http://www.dprs.si/sl/155-nezakonit-energzakon-za-izkoriscanje-spodnje-save.html
http://www.dprs.si/sl/154-skodljivi-vplivi-hidroelektrarn-na-vodotoke-in-njihovo-okolico.html
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-5019?sop=2004-01-5019
http://novice.najdi.si/predogled/novica/1443a77b7305770d8e9fd0add00fd512/Drugi-Svet-Drugi-svet/Slovenija/Uni%C4%8Dili-drsti%C5%A1%C4%8Da-za%C5%A1%C4%8Ditene-so%C5%A1ke-postrvi
http://novice.najdi.si/predogled/novica/1443a77b7305770d8e9fd0add00fd512/Drugi-Svet-Drugi-svet/Slovenija/Uni%C4%8Dili-drsti%C5%A1%C4%8Da-za%C5%A1%C4%8Ditene-so%C5%A1ke-postrvi
https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/mulj-iz-izpraznjenega-jezera-na-mostu-na-soci-skrbi-ribice/442760
https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/mulj-iz-izpraznjenega-jezera-na-mostu-na-soci-skrbi-ribice/442760
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28. Str. 101. Energetska in podnebna pismenost. Glej točki 10/I in 7/II. 

29. Str. 113. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save 

od Ježice do Suhadola. Glej točko 25/II. 

30. Str. 123. Površinske vode. Zapisano je »Evidentirani potencialni vplivi na površinske vode so bili že presojani 

v okviru postopka CPVO za ANOVE za obdobje 2010-2020. ANOVE je v tožbi na upravnem sodišču in ni 

veljaven. Dopiše se sanacija, nadgradnja, posodobitev obstoječih malih in velikih HE. 

31. Str. 123. Podzemne vode. Dopiše se sanacija, nadgradnja, posodobitev obstoječih malih in velikih HE.  

Prednostno se rešuje veriga HE na Dravi (Dravsko polje). 

32. Str. 125. Varovana območja. Dopiše se, da je potrebno Akcijske načrte za sanacijo, nadgradnjo, posodobitev 

obstoječih malih in velikih HE izvesti presojo vplivov na okolje (PVO). Posodobitve imajo prednost pred 

gradnjo novih HE. 

33. Str. 126. Prilagoditev na podnebne spremembe. Doda se revitalizacija zadnjih koščkov prosto tekočih rek in 

razglasitev izključitvenih območij. 

34. Str. 127. Odpadki. Doda se mulj in ukrepi za sanacijo mulja. 

35. Str. 130. K okoljskemu podcilju 1.5 se doda pri kazalcih mokrišča. 

36. Str. 131. K okoljskemu podcilju 1.7 »Zmanjšanje izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb, občutljivosti 

in ranljivosti Slovenije ter povečana odpornost in prilagoditvena sposobnost družbe« se doda revitalizacija 

mokrišč (med njimi tudi revitalizacija še vseh preostalih prosto tekočih delov rek). 

37. Str. 135. Podcilj 3.1. Kot smo že obrazložili zgoraj, HE preprečujejo majhne koristne poplave, povzročajo pa 

lahko velike katastrofalne poplave.  

38. Str. 136. Podcilj 4.2. se doda v stavek »Na količinsko stanje podzemnih voda vplivajo predvsem ukrepi 

povezani z rabo (odvzemi, gradnja HE, regulacije vodotokov) podzemnih voda.« 

39. Str. 140 in 141. Podcilj 8.7 Energetska in podnebna pismenost. Glej točki 10/I in 7/II. Pri sestavljanju anketnih 

vprašalnikov mora biti prisotna stroka, namreč v zadnjih letih smo bili priča nestrokvnim, zavajujočim 

anketam povezanih z umeščanjem HE (celo plačevali so jim za izpolnitev anket). 

40. Str. 169. Hidroelektrarne. Kar je zapisano za male HE, mora veljati tudi za velike HE! Preglednica 81 - velike 

HE. V vse 4 scenarije se doda, prednost pred gradnjo novih velikih HE ima posodobitev, nadgradnja, sanacija 

obstoječih velikih HE. V tabeli se ponavlja napaka iz NEPN »Brez novih HE na spodnji Savi«. 

41. Str. 177. Vključi se revitalizacija mokrišč. 

42. Str. 183. vključi se revitalizacija mokrišč. 

43. Str. 194. Vpliv gradnje infrastrukturnih objektov na razpršene emisije prašnih delcev. Vključi se posodobitev, 

nadgradnja, rekonstrukcija obstoječih velikih HE. Ta ukrep ima prednost pred gradnjo novih HE. 

44. Str. 208. Ocena NEPN na oskrbo prebivalstva s pitno vodo je v vseh 4 scenarijih v primeru gradnje HE D-

bistven vpliv! Glede vpliva HE na podzemne vode smo že obrazložili zgoraj. Doda se, da v primeru gradnje 

vsake nove HE je potrebno izpeljati postopek izjeme po Okvirni vodni direktivi (člen 4.7). 

45. Str. 210. Zmanjšanje količine odpadkov. V primeru HE (4) vpliv mulja so negativni vplivi posredni, daljinski, 

trajen, kumulativen, sinergijski in čezmejen.  

46. Str. 212. Vpliv mulja po scenarijih se povečuje od UO proti PEK. Vpliv je D – bistven, saj se mulj akumulira 

zelo hitro, hkrati pvzroča zamuljenost rečnih strug, prisotna je nevarnost naplavljanja mulja na kmetijske 

površine ... O vplivih mulja na naravo in okolje smo že pojasnili večkrat. 

47. Str. 214. Doda se HE povečajo poplavno ogroženost! Že razloženo zgoraj. Vpliv ocenjujemo kot D – bistven 

vpliv, saj na območju Drave civilna zaščita celo izpostavlja svoja življenja za preprečevanje poplav, ki jih 

povzročajo gorvodne HE v Avstriji (in to že vsako leto od leta 2012). Tudi spodnja Sava pod HE Brežice je 

zaradi gorvodnih HE poplavno ogrožena. Protipoplavna zaščita na sodoben način je bolj učinkovita, cenejša, 

trajnostnejša, s številnimi pozitivnimi vplivi, kot npr. bogatenje podtalnice, zmanjšanje ekstremov (suše, 

poplave) itd.  

48. Str. 226. »Dobro stanje površinskih voda«. Opozorimo naj, da je za ocenjevanje ekološkega stanja voda 

potrebno upoštevati tudi biološki element ribe. Na vseh obstoječih HE v Sloveniji se kaže bistven oz. uničujoč 

vpliv na reofilne vrste rib. Torej scenariji od UO proti PEK povečujejo negativen vpliv na ekološko stanje voda. 

Vpliv na vode ocenjujemo D – bistven vpliv. 



16 
 

49. Str. 227. »Dobro stanje podzemnih voda«. Gradnja HE ima neposreden in kratkoročen vpliv na podzemne 

vode. V času gradnje podzemne vode lahko narastejo, upadejo ali celo spremenijo smer. Prav tako imajo 

zelo pomemben kumulativen vpliv. V primeru dviga podzemnih voda pride do spiranja starih deponij, ki jih 

je v Sloveniji veliko. Tudi na spodnji Savi v primeru HE Mokrice velja enako. Citiram pisanje lokalnega 

prebivalca: »Na področju, ki bo poplavljeno in kot pravijo strokovnjaki se bo podtalnica najprej dvignila na 

1,5 metrov, se nahaja deponija, kamor so leta in leta vozili smeti iz cele občine in širše. Sam Bog ve kaj je vse 

tam notri in kaj se bo tam vse izcejalo v podtalnico. To so vse lepo zagrnili, da očem ni vidno, smo pa temu 

rekli rupa in je velika verjetnost, da je globlja kot 1,5 m.«. HE Mokrice so zagotovo primer, kjer bi se morale 

izdelati neodvisne študije in raziskave o vplivih na podzemne vode. Druga skrajnost je upad podtalnice ali 

sprememba smeri, ki pa vodi v izsuševanje območja, posledica je koncentriranje strupov (Dravsko polje). 

Torej vpliv na podzemne vode je negativen: neposreden, posreden, daljinski, kratkoročen, srednjeročen, 

trajen, kumulativen, sinergijski in čezmejni. Več o negativnih vplivih na podzemne vode smo že pisali zgoraj. 

Ocenjujemo, da v vsakem primeru je vpliv gradnje HE bistven – D. V vseh primerih novo načrtovanih HE bo 

potrebno dokazati v postopku izjeme 4.7. člen Okvirne vodne direktive. 

50. Str. 230. »Trajnostna raba voda«. Glej točko 4/II. Vpliv ocenjujemo D – bistven. 

51. Str. 232. »Trajnostna raba zemljišč«. V primeru HE Mokrice bomo izgubili več kot 200 ha kmetijskih zemljišč10. 

Glede na nizko prehransko samooskrbo Slovenije, pomeni vsaka izguba kmetijskih zemljišč D – bistven vpliv. 

Problem so lahko tudi spremembe podzemnih voda (izsuševanje ali zamočvirjanje zemljišč). 

52. Str. 236. »Zmanjšan ekološki odtis«. Z izgradnjo HE se bo ta samo povečeval. Uničevanje naravnih 

ekosistemov ni prilagajanje na podnebne spremembe. Zato v primeru gradnje HE se bo ekološki odtis 

povečal. Scenarija DUA in PEK ocenjujemo z D – bistven vpliv.  

53. Str. 243. Pri zamuljevanju akumulacij se doda in rečnih strug. 

54. Str. 245. »V NEPN se določi ukrepe s katerimi se bo ugotovilo stanje biotske raznovrstnosti in predvidelo ter 

razvilo in testiralo učinkovite ukrepe pri izgradnji HE na srednji in spodnji Savi.«. Ta trditev je nezakonita, saj 

je pred izdajo soglasja k posegu potrebno brez razumnega znanstvenega dvoma dokazati, da bodo omilitveni 

in izravnalni ukrepi delovali. Glede na stanje HE Brežice, novih soglasij k gradnji HE ni mogoče izdati11. Torej 

testni poligon obstaja. Prav tako predstavljajo testne poligone vse druge obstoječe HE, kjer je stanje 

alarmantno kar se tiče biotske raznovrstnosti in vpliva na podzemne vode. Glede na obstoječe znanstveno 

vedenje, ne obstajajo omilitveni in izravnalni ukrepi, ki bi omilili vplive HE do te mere, da bi se ohranjale 

viabilne populacije reofilnih vrst rib.  Torej vpliv NEPN v primeru vseh 4-ih scenarijev ocenjujemo z D – bistven 

vpliv, morda celo E – uničujoč vpliv. 

55. Str. 247. »Ohranjena območja z naravovarstvenimi statusi«. V primeru gradnje HE Mokrice bi bilo 

neposredno uničenega 74,8 % območja Natura 2000 Spodnja Sava, zvezdogled bi izgubil kar 84,3 % notranje 

cone! V dokumentu Case studies on the Article 6.3 permit procedure under the Habitats Directive (European 

Commission, junij 2013)12 je opisan postopek ustrezne presoje vplivov na okolje, ter že v primeru izgube 25 

% habitata pomeni pomemben (significant) vpliv in zaključi, da projekt ni sprejemljiv. HE Mokrice imajo 

zagotovo E – uničujoč vpliv na območja Natura 2000. Postopek prevlade v primeru HE Mokrice ni smiseln 

dokler ne bo dokazano delovanje omilitvenih in izravnalnih ukrepov na HE Brežice.  

56. Str. 248. Skupna ocena vpliva NEPN na biotsko raznovrstnost, naravovarstvena območja in na vode je 

zagotovo bistven – D. Namreč glede na obstoječe HE v Sloveniji lahko zagotovo trdimo, da zaenkrat ne 

obstajajo omilitveni in izravnalni ukrepi. Najprej je potrebno sanirati obstoječe HE. 

57. Str. 267. »Energetska in podnebna pismenost«. Glej točki 10/I in 7/II. 

58. Str. 271. »Za VT Sava – Krško Vrbina (SI1VT913) se določi izjemo za odstopanje od okoljskih ciljev v skladu s 

4.7 členom Direktive 2000/60/ES in 56. členom Zakona o vodah.« Skladno z 56. čl. ZV-1 in na podlagi 4. čl. 

WFD so v tretjem odstavku najprej določeni pogoji, ki so kumulativno potrebni za to, da lahko Vlada RS za 

posamezno vodno telo določi, da se cilji doseganja dobrega stanja, dobrega ekološkega potenciala ali 

                                                           
10 http://www.dprs.si/sl/185-za-manj-kot-1-elektrike-bomo-izgubili-cez-230-ha.html  
11 https://www.vecerkoroska.com/he-brezice-unicili-naravo-zdaj-bi-vajo-ponovili-10038753  
12 European Commission (2013). Case studies on the Article 6.3 permit procedure under the Habitats Directive. 

http://www.dprs.si/sl/185-za-manj-kot-1-elektrike-bomo-izgubili-cez-230-ha.html
https://www.vecerkoroska.com/he-brezice-unicili-naravo-zdaj-bi-vajo-ponovili-10038753
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preprečevanja poslabšanja stanja vodnih teles ne dosežejo, če je do poslabšanja prišlo zaradi fizičnih 

sprememb vodnega telesa zaradi nove človekove dejavnosti, ali pa, da se ne doseže cilj preprečevanja 

poslabšanja stanja vodnega telesa površinske vode iz zelo dobrega v dobro stanje zaradi nove dejavnosti 

trajnostnega razvoja. Tako je ugotoviti (ZV-1 v 56(4). čl.), da morajo biti predmetni razlogi za spremembe 

posebej navedeni in obrazloženi v državnemu prostorskemu načrtu ali drugemu aktu in povzeti v načrtu 

upravljanja voda. Vsaj glede navedbe oz. zlasti obrazložitve teh razlogov lahko ugotovimo, da so te izrazito 

pomanjkljive oz. praktično neobstoječe, kar je v nasprotju z namenom WFD in druge zakonodaje EU. Pri 

določitvi manj strogih okoljskih ciljev je obenem treba zagotoviti, da se ne ogrozi uresničevanje ciljev iz 

22. člena te uredbe pri drugih vodnih telesih na istem vodnem območju in da se ne ogrozi uresničevanje 

ciljev drugih nacionalnih predpisov ali zakonodaje Evropske unije. 

59. Str. 271. »... s čimer bo vpliv izvedbe scenarijev DUA in PEK na okoljska cilja Trajnostno upravljanje naravnih 

virov in Ohranjena narava nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.« S to oceno se ne moremo 

strinjati. Kot smo že obrazložili zgoraj, DUA in PEK imata v primeru HE, kar se tiče voda in ohranjanja biotske 

raznovrstnosti, bistven vpliv – D. Namreč trenutno ne obstajajo omilitveni in izravnalni ukrepi, katerih 

delovanje bi bilo dokazano, torej bi bili brez razumnega dvoma znanstveno dokazani.  

Opozorimo naj na previdnostno načelo, ki izhaja iz 6(3) člena Habitatne direktive, ko "[…] pristojni nacionalni 

organi soglašajo z načrtom ali projektom šele potem, ko se prepričajo, da ne bo škodoval celovitosti 

zadevnega območja…] in iz 3(2) člena nacionalnega Pravilnika o presoji  […] 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…]. 

60. Str. 272. OUa št. 1 in 2. Navedeno je, da naj se v NEPN zapiše 'ukrepi so izvedljivi'. Ne drži, da so ukrepi 

izvedljivi oz. ni dokazov. Obrazloženo zgoraj. 

61. Str. 273. OUa št. 4. »Na območju države se opredeli prioritetna območja za HE.«. Besedilo se spremeni, da 

je potrebno najprej posodobiti, nadgraditi obstoječe HE, kot smo že obrazložili zgoraj.  

62. str. 277. OUb št. 9 in 10. Pri izkoriščanju hidroenergije mora biti prioriteta države posodobitev in nadgradnja 

obstoječih HE. Obrazloženo zgoraj v tekstu. 

63. Str. 279. OUb št. 11. »V sklopu priprave na prevlado druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave, 

naj se razvijejo učinkoviti omilitveni in izravnalni ukrepi.«. Menimo, da to ni ustrezen ukrep, saj bodo se spet 

pojavile težave v postopku prevlade. V tej fazi bo investitor moral dokazati, da ukrepi delujejo brez 

razumnega znanstvenega dvoma. Glede na stanje obstoječlih HE v Sloveniji, na novo zgrajene HE Brežice in 

da ne obstaja v Evropi znanstveno potrjeno delovanje ukrepov, dvomimo v uspešnost postopka prevlade po 

členu 6.4 HD, ter uporabe izjeme po 4.7 členu OVD. 

64. Str. 284. OUb št. 28. »Področje usposabljanja, izobraževanja, informiranja in promocije.«. Zapišejo se 

konrektni ukrepi, kot jih predlagamo v točkah 10/I in 7/II. 

65. Str. 293. Priporočilo 2. »Pripravi naj se strokovna podlaga, za utemeljitev izjeme za odstopanje od okoljskih 

ciljev na VT Sava – Krško Vrbina (SI1VT913). Pri tem naj se upošteva 4(7) člen Direktive 2000/60/ES, 56. člen 

Zakona o vodah in smernice CIS 36.«. To ne more biti priporočilo, ampak zahteva. Glej obrazložitev v točki 

58/II. 

66. Str. 297. Sklepna ocena. Glej točke 9, 10, 11, 12, 13/ II. V skupni oceni je potrebno upoštevati najslabšo 

oceno. Noben scenarij v NEPN ni možno oceniti pozitivno. Odvisno od scenarija ima NEPN oceno D – bistven 

vpliv ali E – uničujoč. Zato predlagamo, da se izključi vse novo načrtovane HE in se v obdobju do leta 2030 

energetika zaveže, da bo posodobila, nadgradila, sanirala obstoječe HE in izvedla vse omilitvene in 

izravnalne ukrepe za zmanjšane nadaljnje degradacije okolja in narave. 

67. Str. 302. Poročilo o procesu vključevanja javnosti. Zapisano je, da so bile na posvetu predstavljene 

organizacije s statusom stranskega udeleženca v postopku CPVO. Nobena od organizacij naj ne bi podala 

dodatnih predlogov z zapisom na samem srečanju. Nevladne organizacije, ki so se dogodka udeležile, so bile 

zgrožene nad izvedbo te delavnice. V izjavi za medije je bilo zapisano: »Boris Bezjak, predstavnik civilne 

družbe v Stalni slovensko – avstrijske komisiji za Muro, član Muzeja norosti Trate, član RD Paloma Sladki vrh 
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je po posvetu NEPN zapisal: »Spremljamo predstavitev osnutka, ni možnosti za vprašanja, podučijo nas, da 

obstaja parkirišče za vprašanja, ki bodo odgovorjena na koncu (na »cetlc« napišeš vprašanje in ga odneseš 

na predvideno mesto).«  

 
III. 

Dodatek 
 

1. Str. 2. Preglednica 1, Scenarij OU se ponavlja napaka iz NEPN »Brez novih HE na spodnji Savi«, pisati bi moralo 

'Brez novih na srednji Savi'. 

2. Str. 33. pri zamuljanju akumulacij se doda in rečnih strug. Zelo pomembni negativni vplivi na vrste so tudi 

pojav križancev in tujerodnih vrst. Negativni vplivi se dopolnijo v skladu s tem člankom: 

http://www.dprs.si/sl/193-skodljivi-vplivi-hidroelektrarn-na-ribe.html  

3. Str. 34 V primeru gradnje HE Mokrice bi bilo neposredno uničenega 74,8 % območja Natura 2000 Spodnja 

Sava, zvezdogled bi izgubil kar 84,3 % notranje cone! na območju Natura 2000 Krka s pritoki itd. 

4. Str. 35. poleg zvezdogleda in platnice so še druge reofilne vrste rib v neugodnem stanju in se nahajajo na 

območju načrtovanega posega HE Mokrice (Priloga 1). 

5. Str. 37. Končna ocena mora biti podana glede na znana dejstva. Dejstvo je, da trenutno ne poznamo 

omilitvenih in izravnalnih ukrepov v primeru gradenj HE, ki bi delovali in ohranjali rečne vrste rib. Odvisno 

od scenarija ima NEPN oceno D – bistven ali E – uničujoč vpliv. Zato predlagamo, da se izključi vse novo 

načrtovane HE in se v obdobju do leta 2030 energetika zaveže, da bo posodobila, nadgradila, sanirala 

obstoječe HE in izvedla vse omilitvene in izravnalne ukrepe za zmanjšane nadaljnje degradacije okolja in 

narave. 

 

 

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN KULTURNE KRAJINE 

Pripombe na OP - NEPN 

Na področju kulture in kulturne dediščine podajamo naslednjo generalno pripombo, pri tem se sklicujemo na 

Evropsko strategijo kulturne dediščine za 21. stoletje (2017) in njeno Priporočilo D4:   

»Izdelujte študije vplivov na dediščino za oživitev, gradnjo, načrtovanje in za infrastrukturne projekte. Zaradi 

izvajanja načela »celostnega ohranjanja« in vloge, ki jo dediščina igra v drugih sektorjih, bi jo morali upoštevati 

kot vir in ne omejitev, še zlasti na področju prostorskega načrtovanja in prostorskega razvoja. Zahteve glede 

kakovosti, ki so neločljivo povezane s spoštovanjem in obogatitvijo dediščine, nam lahko pomagajo doseči 

najvišjo stopnjo kakovosti. 

Predlagamo, da se vključi naslednje ukrepe, ki jih priporoča Evropska strategije kulturne dediščine za 21. stoletje: 

 Uvajajte študije o vplivih na dediščino v širšem obsegu.  

 Podpirajte obnovitvene in oživitvene projekte na obstoječi dediščini.  

 Preverjajte  in  spodbujajte  izvajanje  analize  smotrnosti  ohranjanja  in  obogatitve  dediščine namesto 

novih gradenj in to, če je mogoče, v sklopu (istega) programa.« 

V nadaljevanju predlagamo naslednje spremembe:   

1. Ustrezna dopolnitev pomena in vloge kulturne dediščine za ohranjanje in razvoj lokalnih skupnosti in regij 

(na več mestih): pri presoji vpliva na kulturno dediščino in kulturno krajino ne gre zgolj za posamezne 

http://www.dprs.si/sl/193-skodljivi-vplivi-hidroelektrarn-na-ribe.html
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evidentirane enote kulturne dediščine,13 arheološke dediščine14 in ohranjeno stanje izjemnih krajin,15 kakor je 

razvidno iz okoljskega poročila, pač pa je potrebno pri načrtovanju umeščanja upoštevati in presojati tudi 

pomene,16 ki jim jih pripisuje dediščinska skupnost, in vizije za rabo kulturne dediščin in kulturne krajine za 

delovanje in razvoj lokalnih skupnosti, danes in tudi v prihodnosti. O tem OP ne govori, zato zahtevamo, da se na 

več mestih to ustrezno dopolni in s tem pripozna, kako drastično lahko veliki infrastrukturni projekti posežejo v 

skupnosti in za vedno uničijo njihove lokalne izvirnosti in kulturno diverziteto, ki je pomembna za ohranjanje 

kulturne identitete, pa tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti, to je preživetja lokalnih skupnosti na svojstvene 

načine (danes pomembno zlasti z vidika turizma). Muzej norosti smo zasnovali v kulturnem spomeniku, gradu 

Cmurek, ki ne zgodovinsko neločljivo povezan s prostotekočo reko Muro. Kot dediščinska skupnost smo razvoj 

naše regije zasnovali na ohranjeni kulturni in naravni dediščini s ciljem razvijati delovna mesta v lokalnem okolju. 

Takšnih iniciativ in podjetij, ki svoje gospodarske in kulturne dejavnosti vežemo na reko, je čedalje več. Zato je 

nesprejemljivo, da se pri načrtovanju velikih infrastrukturnih objektov ne upošteva lokalnih pobud in strategij, ki 

prinašajo kruh lokalnemu prebivalstvu.  

Evropska strategija kulturne dediščine za 21. stoletje, Svet Evrope, poudari pomen dediščinskega sektorja v 

»SKLOPU PROSTORSKEGA IN GOSPODARSKEGA RAZVOJA« (D), kjer navaja, da ta »sektor v EU predstavlja več kot 

300.000 neposrednih delovnih mest in 7 milijonov posrednih delovnih mest. Kot sektor, ki ustvarja veliko 

delovnih mest, dediščina pokriva širok razpon poklicev z najrazličnejšimi vlogami ter stopnjami spretnosti in 

kvalifikacij (zaščita in obnova, inženirstvo in vzdrževanje, uprava in vodenje, proučevanja in promocija, raziskave, 

razvoj posebnih strok, interpretacija ter druge dejavnosti itn.), za katere so potrebne različne tehnike. Ne glede 

na to, ali gre za stalno, sezonsko ali za priložnostno zaposlitev, jo lahko vedno najdete v javnem, zasebnem in v 

prostovoljnem sektorju ter v sorodnih sektorjih, še zlasti v turizmu, trgovini, raziskovalnih dejavnostih in v 

izobraževanju. Naložbe v dediščino prispevajo k zaposlovanju ter posledično pomagajo pri oblikovanju 

vključujoče in povezane družbe.«  

Strategija poda naslednje Priporočilo D 2: Podpirajte in spodbujajte dediščinski sektor kot sredstvo za ustvarjanje 

delovnih mest in poslovnih priložnosti  

Priporočilo D 7 Dediščino upoštevajte v politikah razvoja trajnostnega turizma. Turizem se pojavlja v 

najrazličnejših oblikah in ima veliko različnih ciljnih občinstev, dediščina pa je eno izmed najpomembnejših 

dobrin, ki jih lahko turizem ponudi. Za razvoj trajnostnega turizma so potrebni uresničevanje pričakovanj 

obiskovalcev, ohranjanje dediščine in tudi kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. 

Za dediščinske skupnosti je to ključnega pomena, saj živimo v okoljih in dediščino vidimo kot priložnost za razvoj 

delovnih mest v domačem okolju. Gradnja HE npr. na Muri bi prinesla uničenje edinstvenega turističnega 

potenciala in doživetij, ki so možna v lokalnem okolju (rafting, mlini na Muri, specifične vrste ribolova…). Z 

ohranjanjem rek pred velikimi posegi, se ohranja specifičen značaj vsake reke in s tem tudi različni kulturni izrazi, 

dejavnosti, tradicionalne oblike, značilne za lokalna okolja. Betoniranje in reguliranje rek pomeni poenotenje 

nabrežij, konec edinstvenega značaja in tudi konec kulturne diverzitete. Prav tako umeščanje daljnovodov in 

druge infrastrukture ne prispevajo k raznolikosti kulturne krajine. 

V dokumentu OP je treba dodati, da bo negativno vplivalo tudi na gospodarsko dejavnost, na zeleni turizem, ki 

temelji na ohranjeni krajini, biodiverziteti in kulturni diverziteti. »Kulturna raznolikost je skupna dediščina 

človeštva. Odraža se v številnih oblikah, v katerih kulture skupin in družb najdejo svoje izraze. Ti izrazi se prenašajo 

                                                           
13 5.1.6.1 Okoljski podcilj »Ohranjeno stanje enot kulturne dediščine (brez arheološke dediščine)« 
14 5.1.6.2 Okoljski podcilj »Ohranjena arheološka dediščina in potencialna območja arheoloških ostalin« 
15 5.1.7.1 Okoljski podcilj »Ohranjeno stanje izjemnih krajin, območij nacionalne prepoznavnosti ter 
prepoznavnih in tipoloških značilnosti krajin« 
16  »Pomen dediščine je vrednota, ki jo dediščina predstavlja za skupnost in posameznike zaradi svojega 
kulturnega, vzgojnega, razvojnega, verskega, simbolnega in identifikacijskega potenciala ali pomena za razvoj 
znanja (ZVKD-1)« (Strategija kulturne dediščine, 2018) 
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znotraj skupin in družb ter med njimi. Kulturna raznolikost se kaže tudi z različnimi načini umetniškega 

ustvarjanja, obrti, proizvodnje, širjenja, distribucije in uživanja, ne glede na uporabljena sredstva in tehnologije 

(UNESCO Konvencija o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, 2005)« (Strategija kulturne 

dediščine, 2018) (glej tudi dokument Council conclusions on the Work Plan for Culture 2019-2022 (2018/C 

460/10). Pri načrtovanju je tako potrebno upoštevati tudi lokalne in regionalne razvojne strategije. Če temeljijo 

na kulturni dediščini, je potrebno presoditi vpliv na dejavnosti in oceniti tveganja in škodo, ki bi jo prinesli 

skupnostim in regijam z umeščanjem energetskih objektov in dejavnosti.  

V dokumentu OP na str. 251 piše: »V primeru izvedbe ukrepov NEPN, ki predvidevajo umeščanje objektov v 

prostor, kot so na primer vetrne elektrarne, hidroelektrarne, mHE, termoelektrarne in bioplinarne, lahko pride 

do vpliva na varovane vrednote enot kulturne dediščine, predvsem do poslabšanja njihovega vidnega zaznavanja 

–, zaradi komunikacijske in infrastrukturne navezava na okolico, prostorskega konteksta, pojavnosti in vedut ter 

naselbinske zasnove, odnosa med stavbami, odnosa med stavbami in odprtim prostorom, prepoznavne lege v 

prostoru, odnosov med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega), stavbnega tkiva (javna oprema) 

pri naselbinski dediščini, kulturni in zgodovinski krajini.« 

Predlagamo, da se v OP dopolni, kot sledi: Lahko pride tudi do vpliva na gospodarske dejavnosti, zasnovane na 

kulturni dediščini in s tem v zvezi do zmanjšanja kulturne diverzitete in potenciala za delovna mesta v 

dediščinskem sektorju, še zlasti v turizmu, in to na lokalni ravni, v okolju, kjer ljudje živijo.  

V OP se vključi naslednji ukrep: Presoja vpliva na kulturno diverziteto in ocena tveganj za izgubo potenciala 

razvoja lokalnih skupnosti 

V OP na str. 252 piše: »K doseganju cilja »ohranjeno stanje enot kulturne dediščine« bo najbolj prispevalo 

izvajanje zakonodaje s področja varstva kulturne dediščine in spoštovanje varstvenih režimov enot kulturne 

dediščine pri izvajanju vseh aktivnosti in dejavnosti v prostoru, katerih kumulativen vpliv se odraža na stanju enot 

kulturne dediščine in celostnem ohranjanju kulturne dediščine. Izvedba NEPN bo prispevala pozitivno in 

negativno h kumulativnemu vplivu, ne bo pa imela sinergijskih in čezmejnih vplivov.« 

V OP se dopolni, kot sledi   

1. Dopolni se: Za doseganje cilja ohranjeno stanje enot kulturne dediščine bo potrebno spoštovati tudi Strategije 

kulturne dediščine (2018) in Evropsko strategijo kulturne dediščine za 21. stoletje (2017), ki poudarjata tudi vlogo 

dediščinskih skupnosti, ki živijo z dediščino, jo lahko ohranjajo, razvijajo in prenašajo v naslednje generacije. 

2. Doda se: Pri ocenjevanju vplivov posegov v okolje s tako velikimi in resnimi vplivi na kulturno dediščino se 

posebna pozornost nameni ohranjanju dediščinske skupnosti, lokalni izvirnosti in kulturni diverziteti, ohranjanju 

kulturne identitete, kar sicer lahko ostane prezrto, s tem pa se povzroča škoda lokalnim skupnostim.  

3. Po potrebi se dopolni in posodobi tudi področna zakonodaja, da se implementira evropsko strategijo  

V OP na str. 256 piše: »Izvedba ukrepov NEPN bo imela vpliv predvsem na vidno zaznavanje krajin – izgled 

objektov, zakrivanje vedut, podrejanje dominant in spreminjanje prostorskih razmerij, kar lahko posledično 

vpliva tudi na doživljanje krajine. Poleg tega ima izvedba ukrepov lahko negativen vpliv na ostale lastnosti krajin 

kot so simbolni pomen, tradicionalna raba tal in z njimi povezani krajinski vzorci ter druge. Vse našteto lahko vodi 

v poslabšanje stanja krajin«.  

V OP se dopolni naslednji stavek: S tem pa se tudi zmanjša kulturna diverziteta in človekovi raznoliki izrazi bivanja 

v lokalnem okolju ter pride do posega v človekovo identiteto, vezano na doživljanje njegove krajine.  

V OP se vključi naslednje smeri ukrepanja, ki jih navaja Evropska strategija kulturne dediščine za 21. stoletje:  
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 Izvedite  kritično  analizo,  ki  se  osredinja  na  prihodnost  in  ki  vključuje  prispevek  pa  tudi intelektualno 

podporo dediščinskega sektorja.  

 Ohranjajte tradicionalne gospodarske dejavnosti.  

 Oblikujte dogovore o upravljanju značaja določenega prostora, ki upošteva dediščino. 

 2. Ustrezno dopolniti pomen spodbud ponovne uporabe dediščine pred novogradnjami 

Upoštevajoč priporočila Evropske strategije kulturne dediščine za 21. stoletje predlagamo, da se v OP upošteva 

kulturno dediščino ne le kot kulturno vrednoto, ampak tudi kot nesporno gospodarsko vrednost. V smislu 

nepremičnin prispeva k delovanju na lokalnih ravneh. »Če upoštevamo sivo energijo, ki se le redko upošteva v 

razvojnih projektih, lahko ustvarja prave energijske prihranke in zato je z energetskega vidika prepričljiva 

alternativa novogradnjam. Ustrezna ponovna uporaba kulturne dediščine je eden izmed bistvenih načinov 

spopadanja z negativnimi učinki demografskih sprememb v mestnih in na podeželskih območjih.« 

V OP na str. XV in str. 252 piše: »Z NEPN je predvidena tudi izvedba ukrepov, pri katerih lahko pride do posega v 

enote kulturne dediščine, vendar pri tem ne bo prišlo do vpliva na varovane vrednote posamezne enote. Takšni 

ukrepi so med drugim umeščanje toplotnih črpalk, sprejemnikov sončne energije na objektih, ukrepi varčne 

razsvetljave, priključkov na distribucijska omrežja (npr. plinovod, daljinsko ogrevanje). Predviden tempo 

novogradenj bo vplival na enote kulturne dediščine zaradi novih širitev stavbnih zemljišč (npr. v varstvene režime 

enot), rušitve starejših objektov (npr. enot kulturne dediščine v slabem stanju), zgostitve poselitve (npr. 

naselbinska dediščina, vplivna območja) ali pa povzročal izseljevanje iz objektov stavbne dediščine in s tem njeno 

hitrejše propadanje.« 

V OP se vključi predlog spremembe, kakor sledi:  

1) Zaradi nejasnosti se črta stavek: »Predviden tempo novogradenj bo vplival na enote kulturne dediščine zaradi 

novih širitev stavbnih zemljišč (npr. v varstvene režime enot), rušitve starejših objektov (npr. enot kulturne 

dediščine v slabem stanju), zgostitve poselitve (npr. naselbinska dediščina, vplivna območja) ali pa povzročal 

izseljevanje iz objektov stavbne dediščine in s tem njeno hitrejše propadanje«.  

Utemeljitev: Kulturna dediščina je zavarovana z ZVKDS – 1, ni razumljivo, od kod izvira, da bodo novogradnje 

vplivale na propadanje kulturne dediščine. Ta stavek se bere, kot da ne bi imeli nobene politike varovanja 

kulturne dediščine. Nujno spremeniti! 

2) V OP se doda stavek Upoštevajoč sivo energijo, lahko kulturna dediščina ustvarja energijske prihranke in je 

z energetskega vidika prepričljiva alternativa novogradnjam. S tem se da priznanje ohranjanju dediščinskim 

skupnostim ter prispeva k ohranjanju kulturne diverzitete. Podpre se razvoj tehnologij, ki ohranjajo kulturno 

dediščino in kulturno krajino.    

Vključi se naslednje ukrepe iz Evropske strategije kulturne dediščine 21. stoletja: 

 Spodbujajte  ponovno   uporabo  dediščine   v   nove   namene,   pri   tem   pa   spoštujte   vrednote 

dediščinskih dobrin. 

 Uvajajte spodbude za vzdrževanje dediščine. 

 Uvajajte medresorske politike, ki dediščini omogočajo, da prispeva k drugim sektorjem.  

 

Za lažjo sledljivost vključevanja naših pripomb na vse tri dokumente, prosimo, da dokumente dopolnjujete, 

spreminjate itd. v tekstu s 'sledi spremembam'. Gre za zelo obsežno dokumentacijo. V odločbi Informacijske 

pooblaščenke št. 090-60/2016/5 z dne 24. 5. 2016 je navedeno: »Ob analogni primerjavi z npr. zakonodajnim 

postopkom je mogoče ugotoviti, da informacijo javnega značaja ne predstavlja samo sprejeti zakon, temveč tudi 
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predlog zakona in vse kasnejše različice dokumenta, pri čemer je treba zagotoviti tudi sledljivost sprememb 

prvotnega dokumenta (7. odstavek 10. člena Uredbe).«  

K pripombam se pridružujeta tudi nevladni organizaciji: 

 Lutra – Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Pot ilegalcev 17, 1210 Ljubljana, marjana@lutra.si  

 EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo, Ravenska vas 3, 1410 Zagorje ob Savi, 
eko.krog@gmail.com  

 
Odgovor pošljite vsem petim organizacijam.  
  

 DPRS, Polanškova ulica 24, 1231 Ljubljana – Črnuče; dprslovenije@gmail.com 

 Muzej norosti, Trate, Trate 14/c, 2213 Zgornja Velka; sonja.bezjak@gmail.com  

 Zveza društev Moja Mura, Ob progi 11, 9250 Gornja Radgona; zd.mojamura@gmail.com  
 
 
Lep pozdrav! 

Andreja Slameršek, predsednica 

 

Poslujemo brez žiga. 

 

dr. Sonja Bezjak, vodja Muzeja norosti, Trate 

 

Poslujemo brez žiga  

 

 

Samo Tuš, predsednik Moja Mura 

 

 

  

mailto:marjana@lutra.si
mailto:eko.krog@gmail.com
mailto:dprslovenije@gmail.com
mailto:sonja.bezjak@gmail.com
mailto:zd.mojamura@gmail.com
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Priloga 1: Poročanje po 17. členu Direktive o habitatih za obdobje 2013 – 2018 
   RIBE in PIŠKURJI 

      
OCENE - VRSTE 2019 

Koda 
vrste Vrsta 

Biogeografska 
regija 

območje 
razširjenosti 
2019 

območje 
razširjenosti 
2019 - 
kratkoročni 
trend 

ohranjenost 
populacij 
2019 

ohranjenost 
populacij 
2019 - 
kratkoročni 
trend 

ohranjenost 
habitata 
2019 

ohranjenost 
habitata 
2019 - 
kratkoročni 
trend 

obeti za 
prihodnost 
2019 

končna 
ocena 
stanja 
2019 

končna 
ocena 
stanja 2019 
- 
kratkoročni 
trend 

1097 
Lethenteron 
zanandreai CON 

FV 
S 

XX 
Unk 

XX 
Unk 

XX XX 
  

1105 Hucho hucho ALP 
FV 

S 
U1 

U 
U1 

D 
U1 U1 

Unk 

1105 Hucho hucho CON 
U2 

D 
U2 

D 
U2 

D 
U2 U2 

D 

1107 
Salmo 
marmoratus ALP 

FV 
S 

U1 
D 

FV 
S 

U1 U1 
D 

1109 
Thymallus 
thymallus ALP 

FV 
S 

U1 
D 

U1 
D 

U1 U1 
D 

1109 
Thymallus 
thymallus CON 

FV 
S 

U1 
D 

U1 
D 

U1 U1 
D 

1120 
Alburnus 
albidus CON 

FV 
S 

FV 
S 

FV 
S 

FV FV 
S 

1130 Aspius aspius CON 
FV 

S 
XX 

U 
XX 

U 
XX XX 

  

1136 Rutilus rubilio CON 
FV 

S 
FV 

S 
FV 

S 
FV FV 

S 

1137 Barbus plebejus CON 
FV 

S 
FV 

S 
FV 

S 
FV FV 

S 

1137 Barbus plebejus ALP 
FV 

S 
U1 

D 
U1 

D 
U1 U1 

D 

1145 
Misgurnus 
fossilis ALP 

XX 
Unk 

XX 
Unk 

XX 
Unk 

XX XX 
  

1145 
Misgurnus 
fossilis CON 

XX 
Unk 

XX 
Unk 

XX 
Unk 

XX XX 
  

1152 
Aphanius 
fasciatus CON 

FV 
S 

FV 
S 

FV 
S 

FV FV 
S 

1157 
Gymnocephalus 
schraetzer CON 

XX 
Unk 

XX 
Unk 

XX 
Unk 

XX XX 
  

1159 Zingel zingel CON 
FV 

S 
U2 

D 
U1 

D 
U1 U2 

D 

1160 Zingel streber ALP 
FV 

S 
XX 

Unk 
FV 

S 
XX XX 

  

1160 Zingel streber CON 
FV 

S 
U1 

D 
U2 

D 
U2 U2 

D 

2011 Umbra krameri CON 
U1 

D 
U1 

Unk 
U2 

D 
U2 U2 

D 

2485 
Eudontomyzon 
vladykovi ALP 

FV 
S 

XX 
U 

XX 
Unk 

XX XX 
  

2485 
Eudontomyzon 
vladykovi CON 

FV 
S 

XX 
Unk 

XX 
Unk 

XX XX 
  

2522 
Pelecus 
cultratus CON 

FV 
S 

XX 
Unk 

XX 
Unk 

XX XX 
  

2533 
Cobitis 
elongata ALP 

FV 
S 

XX 
U 

FV 
S 

FV FV 
S 

2533 
Cobitis 
elongata CON 

FV 
S 

XX 
U 

FV 
S 

FV FV 
S 

2555 
Gymnocephalus 
baloni CON 

FV 
S 

XX 
Unk 

XX 
Unk 

XX XX 
  

5085 Barbus barbus ALP 
FV 

S 
FV 

S 
FV 

S 
FV FV 

S 

5085 Barbus barbus CON 
FV 

S 
FV 

S 
FV 

S 
FV FV 

S 

5197 
Sabanejewia 
balcanica ALP 

FV 
S 

XX 
Unk 

XX 
Unk 

U1 U1 
Unk 

5197 
Sabanejewia 
balcanica CON 

FV 
I 

XX 
Unk 

FV 
S 

FV FV 
S 

5261 
Barbus 
balcanicus ALP 

FV 
S 

FV 
S 

FV 
S 

FV FV 
S 
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5261 
Barbus 
balcanicus CON 

FV 
S 

FV 
S 

FV 
S 

FV FV 
S 

5291 
Alburnus 
sarmaticus  CON 

FV 
S 

XX 
Unk 

XX 
Unk 

XX XX 
  

5304 Cobitis bilineata CON 
FV S XX Unk FV S FV FV S 

5329 
Romanogobio 
vladykovi  CON 

FV 
S 

XX 
U 

FV 
S 

FV FV 
S 

5331 
Telestes 
muticellus ALP 

U1 
D 

U1 
D 

U1 
D 

U1 U1 
D 

5331 
Telestes 
muticellus CON 

FV 
S 

FV 
S 

U1 
D 

U1 U1 
D 

5339 

Rhodeus 
sericeus 
amarus ALP 

XX 

Unk 

XX 

Unk 

XX 

Unk 

XX XX 

  

5339 

Rhodeus 
sericeus 
amarus CON 

FV 

S 

FV 

S 

FV 

S 

FV FV 

S 

5345 Rutilus virgo ALP 
FV 

S 
XX 

U 
U1 

D 
U1 U1 

Unk 

5345 Rutilus virgo CON 
FV 

S 
U1 

D 
U1 

D 
U1 U1 

D 

5962 
Chondrostoma 
genei CON 

U2 
D 

U2 
D 

U1 
D 

U2 U2 
D 

6143 
Romanogobio 
kesslerii ALP 

FV 
S 

XX 
Unk 

FV 
S 

FV FV 
S 

6143 
Romanogobio 
kesslerii CON 

U1 
D 

U1 
D 

U1 
D 

U1 U1 
D 

6145 
Gobio 
uranoscopus ALP 

FV 
S 

XX 
Unk 

XX 
Unk 

XX XX 
  

6145 
Gobio 
uranoscopus CON 

U1 
D 

U1 
D 

U2 
D 

U2 U2 
D 

6147 
Leuciscus 
souffia ALP 

FV 
S 

FV 
S 

FV 
S 

FV FV 
S 

6147 
Leuciscus 
souffia CON 

FV 
S 

FV 
S 

FV 
S 

FV FV 
S 

6963 Cobitis taenia ALP 
FV 

S 
XX 

Unk 
FV 

S 
FV FV 

S 

6963 Cobitis taenia CON 
FV 

S 
XX 

Unk 
FV 

S 
FV FV 

S 

6965 Cottus gobio ALP 
FV 

S 
FV 

S 
FV 

S 
FV FV 

S 

6965 Cottus gobio CON 
FV 

S 
FV 

S 
FV 

S 
FV FV 

S 

Legenda:  

Legenda 

  

Razlaga ocen stanja 

FV ugodno stanje 

U1 neugodno  - nezadostno stanje 

U2 neugodno - slabo stanje 

XX stanja ni bilo mogoče oceniti 

  

Razlaga ocen trendov 

I naraščajoč trend 

S stabilen trend 

D padajoč trend 

U negotov trend 

Unk neznan trend 

 


