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Veza št. 35409-412/2018/143 

Zadeva: Končno mnenje o ustreznosti Dopolnjenega osnutka okoljskega poročila za Celoviti 
nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije do leta 2030 s pogledom do 
2040. 
 
Nevladne organizacije Društvo za preučevanje rib Slovenije (DPRS), Muzej norosti Trate, Zveza društev Moja 
Mura in Eko krog smo dne 10. 1. 2020 prejeli Vlogo za pridobitev končnega mnenja o ustreznosti Dopolnjenega 
osnutka okoljskega poročila in mnenja o sprejemljivosti izvedbe Celovitega nacionalnega energetskega in 
podnebnega načrta Republike Slovenije do leta 2030 spogledom do 2040 (št. zadeve 35409-412/2018/143) kateri 
je bil priložen CD z dokumenti: 

1. Okoljsko poročilo, osnutek, 9. 1. 2020 
2. Okoljsko poročilo, osnutek, 9. 1. 2020 s sledi spremembam 
3. Dodatek narava, osnutek, 9. 1. 2020 
4. Dodatek narava, osnutek, 9. 1. 2020 s sledi spremembam 
5. Priloga 1 – seznam ukrepov z ID oznako 
6. Priloga 2 – Stališče o vplivu vetrnih elektrarn na zdravje ljudi, NIJZ 
7. Priloga A – Pregledne karte 
8. Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt, 9. 1. 2020 
9. Spremni dokument NEPN, 9. 1. 2020, katerega dokument je datiran na januar 2019! 

 
V mnenju nas pozivate, da v roku sedmih dni posredujemo mnenje na okoljsko poročilo, v roku 21 dni pa mnenje 
na dokument Celoviti nacionalni in energetski načrt RS (NEPN). S tem dopisom posredujemo mnenje na okoljsko 
poročilo v roku. Mnenje na dokument NEPN bomo posredovali v roku naknadno. 
 
Najprej bi opozorili na težave pri obveščanju nevladnih organizacij in njihovem vključevanju v postopek, kar je 
oteževalo sodelovanje nevladnih organizacij v tem postopku. Nepravilnosti, ki so se dogajale: 

 DPRS ni prejel mnenj drugih organizacij, ki ste jih posredovali 17. 12. 2019. Pošta z dopisom 35409-
412/2018/109 z dne 24. 12. 2019 je bila 27. 12. 2019 poslana na napačen naslov Ulica bratov Učakar 108, 
Ljubljana. Za poslano pošiljko na napačen naslov smo izvedeli šele 30. 12. 2019, ko je bil tudi rok za oddajo 
mnenja. 

 Eko krog je 23. 12. 2019 posredoval mnenje na katerega ni prejel odgovora MOP in tudi iz okoljskega poročila 
ni razvidno upoštevanje njihovega mnenja. Eko krog 27. 12. 2019 po pošti ni prejel dopisa št. 35409-
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412/2018/109 z dne 24. 12. 2019. Pošta z dne 10. 1. 2020 pa je bila poslana na napačen naslov Ravenska vas 
33, namesto Ravenska vas 3. 

 Muzej norosti, Trate je prejel dopis št. 35409-412/2018/109 z dne 24. 12. 2019 s CD-jem 31. 12. 2019, ko je 
rok za podajo mnenj že potekel. Rok je bil 30. 12. 2019. Dokument št. 35409-412/2018/143 z dne 9. 1. 2020 
pa so prejeli dne 15. 1. 2020, priloženi CD je bil zlomljen. 
 

 
I.  

 
Mnenje na okoljsko poročilo št. DPRS-2018-053-O-49 z dne 23. 12. 2019 in upoštevanje posredovanih pripomb 
nevladnih organizacij: DPRS, Muzej norosti Trate, Zveza društev Moja Mura, Eko krog in Lutra: 
 
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) 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. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Preglednica je povzeta po NEPNu. Na Muri in Dravi ni predvidenih 
novih HE zato se tudi kumulativni, sinergijski, daljinski in čezmejni vplivi ne obravnavajo. Obstoječe HE na Savi so 
bile obravnavane v OP.«  
Komentar nevladnih organizacij: V kolikor presojevalec želi presojati kumulativne, sinergijske in daljinske vplive 
gradenj HE, je dolžan upoštevati obstoječe HE, v nasprotnem primeru ni možno govoriti o presoji kumulativnih, 
sinergijskih in daljinskih vplivov NEPN. Primer: kumulativni, sinergijski in daljinski vpliv na ribe na Savi ni možno 
presojati brez upoštevanja obstoječih HE (vsaj biogeografska regija). 

  

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

zmanjša...«. Ta izjava je zavajujoča, namreč HE preprečujejo male koristne poplave in 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.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »dopolnjeno« 

Komentar nevladnih organizacij: Neustrezno dopolnjeno v okoljskem poročilu: »ki pa se jih lahko izvede, tudi če 

ni predvidena gradnja HE«. V vsakem primeru je protipoplavna zaščita boljša in bolj učinkovita brez HE. Z 

protipoplavno zaščito s HE, se ekološko stanje voda poslabša, v primeru sonaravne protipoplavne zaščite, pa se 

ekološko stanje voda izboljša. Teh dveh načinov protipoplavne zaščite ni možno enačiti. Decembra je MOP sprejel 

sklep:"Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) se zaveda problematike poplav na reki Dravi, zato je bila danes 

sprejeta odločitev o izdelavi podrobnejšega načrta upravljanja z Dravo.1" Če bi HE delovale protipolavno, takega 

sklepa ne bi bilo potrebno sprejeti. HE v vsakem primeru poslabšajo ekološko stanje voda. Sonaravna 

protipoplavna zaščita pa izboljša ekološko stanje voda.  HE preprečujejo majhne koristne poplave, povzročajo 

pa velike katastrofalne.  

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 ob gradnji podtalnica naraste ali pade na dolgi rok je posledica zmanjšanje količinskega 

stanja podzemnih voda (upad podtalnice), ki ima kumulativen, sinergijski, daljinski in čezmejni 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. Danes podtalnica 

                                                           
1 https://www.gov.si/novice/2019-12-05-delovna-skupina-odlocila-da-se-izdela-podrobnejsi-nacrt-upravljanja-
z-dravo/  
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še vedno pada in ogroža vire pitne vode na Dravskem polju. Torej HE imajo negativni sinergijski, kumulativni, 

daljinski in čezmejni vpliv na podzemne vode (znižanje količinskega stanja) in na kakovost (večji vplivi 

kmetijskega onesnaževanja).  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »že upoštevano« 

Komentar nevladnih organizacij: Iz okoljskega poročila ni razvidno, da je upoštevano.  

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 celem 

tekstu se popravi ali dopolni »negativno vplivala« ... Torej o navajanju »možnih vplivov« je 

zavajujoče, 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 se jasno zapiše, ker to je Okoljsko 

poročilo! 

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

popolno zavajanje.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »izbrisano« 

Komentar nevladnih organizacij: Ni izbrisano, še vedno je navedeno, da HE omogočajo namakanje, rekreacijo, 

turizem .... Opozorimo naj, da je na tej strani tudi zapisana in upoštevana pripomba DRSV in ZZRS (SW10): »/.../ 

spremembe združb in populacij vodnih organizmov, ki se odražajo v poslabšanju ekološkega stanja površinski 

voda.«. Doda se, in podzemnih voda, saj je intersticielna favna filter, ki prispeva k samočistilni sposobnosti voda 

in s tem tudi k izboljšanju ekološkega stanja podzemnih voda.  

5. Str. XV: k »zamuljenje akumulacij« se doda »in rečnih strug«.  

Komentar nevladnih organizacij: upoštevano 

6. Str. XVI: Gospodarsko in socialno okolje.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Ekonomska analiza NEPN še ni bila narejena v času nastajanja 

Okoljskega poročila, kot je tudi zapisano, zato ni možno vrednotiti vplivov njegove izvajanja na to področje. Po 

prejeti analizi se bo to vrednotenje dopolnilo za končno poročilo.« 

Komentar nevladnih organizacij: to je treba v okoljsko poročilo zapisati. 

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

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Prav točka te pripombe se je upoštevala v vrednotenju podcilja 

'Razvit pristop za naslavljanje problema energetske revščine, kot je zahtevano v Direktivi (EU) 2018/199'. Ostale 

so upoštevanje pri vrednotenju podcilja 'Energetska in podnebna pismenost'. Za obe skupaj je dodan še 

omilitveni ukrep krepitev kapacitet in usposabljanja državnih organov.« 

Komentar nevladnih organizacij: Ta ukrep v Okoljskem poročilu ni razviden na način, ki bi konkretno naslavljal 

problematiko in kdo jo rešuje. Namreč ključni problem je prikrito oglaševanje v vseh sferah (vrtci, šole, mediji). 

Ta problem je treba jasno naslovit in sprejeti konkretne ukrepe. Prav tako se v okoljskem poročilu ne omeni 

problem raziskav in monitoringov s strani investitorjev, zato tudi vztrajamo na vzpostavitvi posebnega sklada za 

nevladne organizacije – neodvisne raziskave.  

 



4 
 

8. Str. XVIII. Čezmejni vplivi.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Vrednotenje za Savo je upoštevalo izvedbo omilitvenih ukrepov 

DPN in PVO Mokrice. Drava in Mura sta stvar čezmejne presoje NEPN Avstrija.« 

Komentar nevladnih organizacij: Sklicevanje na postopek HE Mokrice in izvedeno presojo v okviru HE Mokrice, 

ter sklicevanje na omilitvene ukrepe DPN in PVO Mokrice, je nesprejemljivo ob dejstvu, da je sodišče razveljavilo 

okoljevarstveno soglasje (opravilna št. sodbe I U 2589/2018-252). Sodišče je razveljavilo okoljevarstveno soglasje 

zlasti (tudi) iz razlogov neustreznosti tam navedenih omilitvenih ukrepov. Sodišče opozarja, da obvodna struga 

ni kar omilitveni ukrep, da je potrebno izhajati iz konkretno predvidenega posega in lastnosti kvalifikacijskih vrst 

rib ter konkretnih varstvenih ciljev. 

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

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »V skladu s previdnostnim načelom smo podali oceno D na 

strateški ravni. Lokalno pa je lahko ocena drugačna.« 

Komentar nevladnih organizacij: V kolikor bi upoštevali previdnostno načelo, bi bila ocena E – uničujoč vpliv. Že 

večkrat obrazloženo. Je pa razumljivo, da ni upoštevano, saj se okoljsko poročilo izmika zlasti ocenjevanju 

kumulativnih in sinergijskih vplivov, zlasti kar se tiče rib in drugih vodnih organizmov (vključno z intersticielno 

favno). 

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

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Že popravljeno« 

Komentar nevladnih organizacij: Sprememba ni vidna. 

11. Str. XX: Vpliv na okolje v primeru neizvajanja plana 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Neizvajanje plana pomeni izvedbo scenarija OU.« 

Komentar nevladnih organizacij: ne drži, saj je vključena HE Mokrice, ki je že ocenjena z D (mnenje ZRSVN), DPRS 

vztraja pri E – uničujoč vpliv. Kljub temu, da se okoljsko poročilo ne opredeljuje do tega posega, NEPN HE 

Mokrice vključuje v scenariju OU!  

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 vzpostavljenih in delujočih vseh omilitvenih 

in izravnalnih ukrepov, tako dolgo ni mogoče izdati soglasij za gradnjo novih HE. V primeru gradenj novih 

HE, morajo omilitveni in izravnalni ukrepi biti vzpostavljeni in delovati pred gradnjo HE.«. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Delno upoštevano.«  
Komentar nevladnih organizacij: Ni jasno, kje in kako je upoštevano. 

13. Str. XXI: Omilitveni ukrepi za dopolnitev ukrepov in politik.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »OU je bil izbrisan v skladu z mnenjem DRSV (ker to ni OU).« 

Komentar nevladnih organizacij: drži, vendar se naj v okoljsko poročilo zapiše, da gradnja velikih HE ni možna 

brez pozitivno izpeljanega postopka izjeme po členu 4.7 Vodne direktive. To se posebej izpostavi, saj Slovenija 

do sedaj ni v nobenem primeru izpeljala tega postopka, kljub temu, da bi morala. Tako je nastala nezakonito 

                                                           
2 http://www.dprs.si/datoteke/1556099994-DPRS2015047P79Upravnosodiscerazsodba.pdf  

http://www.dprs.si/datoteke/1556099994-DPRS2015047P79Upravnosodiscerazsodba.pdf
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spodnja savska veriga HE. Vse HE na spodnji Savi, ki so bile zgrajene po letu 2004, so se nezakonito izognile temu 

postopku. Prav tako enako velja za male hidroelektrarne. Okoljsko poročilo naj jasno zapiše to problematiko.  

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

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »14. ,15., 16: Povzetek se nanaša na NEPN 4.0« 

Komentar nevladnih organizacij: Ta odgovor ni jasen. 

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«. 

Komentar nevladnih organizacij: Pripravljavec okoljskega poročila se ni opredelil do te pripombe, kljub temu, da 

je ključnega pomena in mora biti prioriteta! 

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

Komentar nevladnih organizacij: Pripravljavec okoljskega poročila se ni opredelil do te pripombe 

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

sodišču. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Ljubljana, 8. 7. 2010, Vlada RS je sprejela končno verzijo 
Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020. https://www.energetika-
portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-obnovljivo-energijo/« 
Komentar nevladnih organizacij: Ta dokument ni veljaven, ker za njega ni bila izvedena celovita presoja vplivov 
na okolje, čeprav bi bili dolžni jo izvesti. Tožba ANOVE je sprožena 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.«.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Neusklajenost NEPN z NUV in PUN smo prepoznali. Izključitvena 
območja bodo prepoznana na podlagi študije saj izven s študijo opredeljenih območij gradnja HE ne bo 
sprejemljiva.« 
Komentar nevladnih organizacij: Kje je to zapisano v okoljskem poročilu oz. kje je to razvidno iz okoljskega 
poročila? 
 
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.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Poglavje se nanaša na NEPN 4.0« 

Komentar nevladnih organizacij: Ni razvidno kako je pripomba upoštevana. 

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 nadaljnjo industrializacijo in slabšanjem stanja lokalnega okolja. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Nobena od strokovnih podlag NEPN se ne ukvarja z umeščanjem 

HE v prostor.« 

Komentar nevladnih organizacij: Ta odgovor ni jasen, saj okoljsko poročilo presoja NEPN, ki ima vključene HE v 

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

Glej točko 14. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Popravljeno.« 

Komentar nevladnih organizacij: Okoljsko poročilo mora to tako popraviti, da opozori na napako v NEPN. Jasno 

zapisati, da je potrebno v NEPN to popraviti. V nasprotnem primeru se ne more smatrati, da je pripomba 

upoštevana. 

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

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Dopolnitev ni potrebna, je že upoštevano.« 

Komentar nevladnih organizacij: Ni jasno kje je upoštevano. 

22. Str. 29: Energija iz obnovljivih virov in električna energija. To poglavje se dopolni z navedbo dejstva, 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! 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »že upoštevano v poglavju 5.3« 

Komentar nevladnih organizacij: ni ustrezno upoštevano, saj okoljsko poročilo predvideva našo zahtevo le v 

primerih gradenj novih HE. Mi zahtevamo, da se ti načrti, študije zahtevajo tudi na vseh obstoječih HE. 

Zahtevamo, da se v okoljsko poročilo jasno zapiše, posodobitev obstoječih velikih HE ima prednost pred 

umeščanjem novih HE. Za obstoječe HE se izvedejo in pripravijo vse študije in analize, ter sprejme in izvede 

ustrezne ukrepe za sanacijo in posodobitev. 

23. Str. 49. Pitna voda.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »dopolnjeno« 

Komentar nevladnih organizacij: ni ustrezno dopolnjeno. Namreč HE že same po sebe imajo negativni vpliv na 

podtalnico!!! HE delujejo kumulativno in sinergijsko tudi z drugimi HE. Dodatne obremenitve na podtalnico so 

pa kmetijstvo in druge dejavnosti. 

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

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Dodano« 

Komentar nevladnih organizacij: iz okoljskega poročila ni razvidno upoštevanje tega komentarja, sledi 

spremembam ni vidno. 

25. Str. 71. Raba vode.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Navedena je ugotovitev s katero se strinjamo vendar ne vidimo 
razloga za dopolnitev OP.« 
Komentar nevladnih organizacij: vztrajamo, da se opomba zapiše v okoljsko poročilo, saj je to ključen podatek, 
da ni bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje za izdane Uredbe. Torej vsi projekti bodo zapadli v »salami 
slicing«. Okoljsko poročilo mora jasno opozoriti na nezakonitost teh Uredb.  
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26. Str. 80. VODE.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Pripomba se nanaša na NUV. Celoviti in redni monitoringi se 
morajo izvajati v okviru NUV, kjer je treba natančno opredeliti ustrezen monitoring za posamezno območje in ni 
stvar NEPN. Na projektni ravni je treba spremljati nadzor in izvajanje monitoringa.«  
 
Komentar nevladnih organizacij: pripomba se ne nanaša na NUV, saj njihovo koncentriranje in povečevanje 
škodljivega učinka povzročajo HE. Okoljsko poročilo mora jasno zapisati ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju 
monitoringov. To bo potem tudi podlaga za pripravo novega NUV, ali katerega drugega dokumenta. Vztrajamo, 
da se v okoljsko poročilo zapiše vzpostavitev ustreznega monitoringa mulja, antibiotikov, hormonskih motilcev 
itd., saj HE povzročajo njihovo koncentriranje! Okoljsko poročilo mora zahtevati, da se vzpostavijo ustrezni 
monitoringi na obstoječih HE in pripravijo načrti ukrepov in njihova izvedba. 
 
27. Str. 87. Ribe in piškurji. V tabeli je navedeno, da je v Sloveniji habitatno varstvo učinkovito v primeru soške 

postrvi. Ta izjava je zavajajoča, saj se habitatov ne varuje, ampak celo uničuje3,4. 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.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »upoštevano« 

Komentar nevladnih organizacij: drži, upoštevano. 

28. Str. 101. Energetska in podnebna pismenost. Glej točki 11/I in 7/II. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »glej komentar pri 7/II« 

Komentar nevladnih organizacij: glej komentar pri točki 7. 

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. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »glej P 25« 

Komentar nevladnih organizacij: glej komentar pri točki 25. 

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. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Tehnična napaka, izbrisano.« 

Komentar nevladnih organizacij: Glej komentar med točkama 16. in 17., kjer se je po nesreči točka označila z 1. 

točko. To številčenje ohranjamo, zaradi lažje povezljivosti med mnenji in pripombami, ki vam jih pošiljamo. 

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

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

                                                           
3 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  
4 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://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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Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: 31, 32, 33, 34: Poglavje se nanaša na NEPN 4.0 in govori o ključnih 

vplivih NEPN in ne o omilitvenih ukrepih. 

Komentar nevladnih organizacij: Ni jasno, kaj pripravljavec okoljskega poročila želi sporočiti s to pripombo. Če 

je v NEPNu tekst zapisan nestrokovno, pomanjkljivo itd., je dolžnost okoljskega poročila, da na nestrokovne, 

zavajajoče vsebine opozori in zapiše zahteve po popravkih v NEPN.  

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

posodobitev obstoječih malih in velikih HE izvesti presojo vplivov na okolje (PVO). Posodobitve obstoječih 

HE imajo prednost pred gradnjo novih HE. 

Komentar nevladnih organizacij: pripravljavec okoljskega poročila se do te pripombe ni opredelil. 

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

Komentar nevladnih organizacij: pripravljavec okoljskega poročila se do te pripombe ni opredelil. 

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

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »dopolnjeno.« 

Komentar nevladnih organizacij: iz sledi spremembam ta sprememba ni vidna. 

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

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: Mokrišča so upoštevana pri kazalniku Ponor ogljika gozdov, tal, 
in kmetijskih zemljišč. Glej poročilo, str. 39: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj30pOthe_mAhXssosK
HWniBgcQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fokolje.arso.gov.si%2Fonesnazevanje_zraka%2Fuploads%2Fdato
teke%2FSlovenia_IIR_%25202019.pdf&usg=AOvVaw2Qa0F_hlK93Qx9jn8LDsGL  
 
Komentar nevladnih organizacij: Vztrajamo pri dopisu mokrišč, namreč gozd, tla in kmetijska zemljišča ne 
pokrivajo voda/ mokrišč.  
 
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). 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  »upoštevano.« 

Komentar nevladnih organizacij: sprememba ni vidna s sledi spremembam. 

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

velike katastrofalne.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  »upoštevano.« 

Komentar nevladnih organizacij: ni ustrezno zapisano. Pri katastrofalnih poplavah povzročenih s strani HE ni 

stvar upravljanja, ampak ker je zaradi verig HE zmanjkalo razlivnih polj. V Avstriji množično dvigujejo nasipe, ker 

se voda nima kam razlivat. To ni stvar neustreznega upravljanja s HE, ampak posledica izgradnje verige in 

odvzema razlivnih površin (spremembe in kanalizacije rečnega sistema).  

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

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

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  »dodano« 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj30pOthe_mAhXssosKHWniBgcQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fokolje.arso.gov.si%2Fonesnazevanje_zraka%2Fuploads%2Fdatoteke%2FSlovenia_IIR_%25202019.pdf&usg=AOvVaw2Qa0F_hlK93Qx9jn8LDsGL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj30pOthe_mAhXssosKHWniBgcQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fokolje.arso.gov.si%2Fonesnazevanje_zraka%2Fuploads%2Fdatoteke%2FSlovenia_IIR_%25202019.pdf&usg=AOvVaw2Qa0F_hlK93Qx9jn8LDsGL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj30pOthe_mAhXssosKHWniBgcQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fokolje.arso.gov.si%2Fonesnazevanje_zraka%2Fuploads%2Fdatoteke%2FSlovenia_IIR_%25202019.pdf&usg=AOvVaw2Qa0F_hlK93Qx9jn8LDsGL
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Komentar nevladnih organizacij: upoštevano. 

39. Str. 140 in 141. Podcilj 8.7 Energetska in podnebna pismenost. Glej točki 11/I in 7/II. Pri sestavljanju anketnih 

vprašalnikov mora biti prisotna stroka, namreč v zadnjih letih smo bili priča nestrokovnim, zavajajočim 

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

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  Ni relevantno za OP. 

Komentar nevladnih organizacij: Ne moremo se strinjati, saj pri vsebinah, ki jih okoljsko poročilo presoja je 

potrebno zapisati probleme, ki se dogajajo in ukrepe za rešitev teh problemov. Anketiranje je zagotovo velik 

problem in ga je treba naslavljat, da ne pride do zlorab, ki smo jih priča danes, v okviru energetske in podnebne 

pismenosti, kjer se ankete tudi uporabljajo. 

40. Str. 169. Hidroelektrarne. Kar je zapisano za male HE, mora veljati 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«. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  »Poglavje se nanaša na NEPN 4.0« 

Komentar nevladnih organizacij: Ni jasno kaj želi pripravljavec okoljskega poročila s tem povedati. Okoljsko 

poročilo je tisto, ki mora zapisati napake v NEPN, zahtevke za popravke. 

41. Str. 177. Vključi se revitalizacija mokrišč. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  »36, 41, 42: Vključeno v medsektorski ukrep OU B 35« 

Komentar nevladnih organizacij: str. 313 upoštevano pod OU B 35. Med odgovorne za izvedbo se vključi tudi 

ZRSVN, saj je varstvo vrst in njihovih habitatov v njihovi domeni. ZZRS upravlja samo z ribolovnimi vrstami, za 

zavarovane, vrste na rdečem seznamu, varovane vrste, je pristojen ZRSVN. Prav tako je ZRSVN pristojen za 

varstvo habitatov in revitalizacijo, še posebej, če poteka revitalizacija neposredno v varstvenih območjih ali v 

vplivnem območju. 

42. Str. 183. vključi se revitalizacija mokrišč. 

Komentar nevladnih organizacij: pripravljavec okoljskega poročila se do te pripombe ni opredelil. 

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. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  »Rekonstrukcija velikih HE ni predvidena v NEPN.« 

Komentar nevladnih organizacij: pripravljavec okoljskega poročila je tisti, ki presoja NEPN. V kolikor v NEPN ni 

upoštevana določena alternativna rešitev, ki lahko prepreči uničenje novih območij, je pripravljavec okoljskega 

poročila dolžan zapisati to v okoljsko poročilo.   

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). 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: Glede na metodologijo vrednotenja in uredbo ter v skladu s 

mnenjema NIJZ in DRSV je ocena C primerna 

Komentar nevladnih organizacij: Vztrajamo pri oceni D, glede na dejansko stanje na terenu. Poleg tega na to 

kaže tudi Vodna direktiva, ki za energetske objekte zahteva izpeljavo postopka po členu 4.7 , kjer se upošteva 
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tudi alternative. Namreč cilj direktive je doseganje dobrega ekološkega stanja površinskih in podzemnih voda. V 

kolikor se to ne bo upoštevalo, pozivamo NIJZ in DRSV, naj obrazložijo upad podtalnice v primeru gradnje HE 

Zlatoličje (upad za 9m! in pada še naprej) in naj razložijo vpliv daljšega obdobja delovanja HE, ko pride do 

zamuljevanja, podtalnica pa neglede na to, ali se je ob gradnji HE dvignila ali padla, po cca 30 letih začne padati 

v vsakem primeru (dr. Lidija Globevnik, dipl. inž. gradb., Mladina, 15/12. 4. 2019). Ocena C je samo v primeru, če 

se izključi vse HE, tudi HE Mokrice. 

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

trajen, kumulativen, sinergijski in čezmejen.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »To je stvar ravnanja z odpadki, ki se opredeli v PVO za posamezno 

HE.« 

Komentar nevladnih organizacij:  V tabeli je zapisano, da mulj nima kratkoročnega in srednjeročnega vpliva. Ne 

glede na to v kateri fazi se mulj presoja, je potrebno v tem okoljskem poročilu zapisati pri kratkoročnem in 

srednjeročnem, sinergijskem in čezmejnem vplivu, da je negativen. Zapisano v tabeli je ocenjeno neustrezno.  

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

zelo hitro, hkrati povzroča zamuljenost rečnih strug, prisotna je nevarnost razlivanja mulja po kmetijskih 

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

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »DAMJAN - upoštevaj komentar pri poplavah« 

Komentar nevladnih organizacij:  ni jasno kje in kako je upoštevano. 

47. Str. 214. Doda se, da 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 sonaraven način je bolj učinkovita, cenejša, 

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

poplave) itd.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Ta trditev je že navedena v vsebinskem delu, kjer se opisuje  

"Hidroelektrarne" (glej stran 231).« 

Komentar nevladnih organizacij:  Ne drži. Nikjer ni jasno zapisano, da protipoplavna zaščita s HE poslabša 

ekološko stanje voda, sonaravna protipoplavna zaščita pa izboljša ekološko stanje voda. Ponovno opozarjamo, 

da poplave na Dravi niso samo problem neustreznega upravljanja s HE, ampak ker veriga HE nima vmes razlivnih 

površin. Danes, ko so ekstremne padavine, tudi Avstrija pri njih rešuje z višanjem protipoplavnih nasipov. Torej 

je vpliv na zdravje ljudi – D bistven vpliv.  

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. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »Upoštevano« 

Komentar nevladnih organizacij: Iz sledi spremembam ni razviden ta popravek. 
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49. Str. 227. »Dobro stanje podzemnih voda«.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »menimo, da je ocena C primerna. DRSV na oceno ni podal 

pripomb.« 

Komentar nevladnih organizacij: Vztrajamo pri oceni D, glede na dejansko stanje na terenu. Poleg tega na to 

kaže tudi Vodna direktiva, ki za energetske objekte zahteva izpeljavo postopka po členu 4.7 , kjer se upošteva 

tudi alternative. Namreč cilj direktive je doseganje dobrega ekološkega stanja površinskih in podzemnih voda. V 

kolikor se to ne bo upoštevalo, pozivamo NIJZ in DRSV, naj obrazložijo upad podtalnice v primeru gradnje HE 

Zlatoličje (upad za 9m! in pada še naprej) in naj razložijo vpliv daljšega obdobja delovanja HE, ko pride do 

zamuljevanja, podtalnica pa neglede na to, ali se je ob gradnji HE dvignila ali padla, po cca 30 letih začne padati 

v vsakem primeru (dr. Lidija Globevnik, dipl. inž. gradb., Mladina, 15/12. 4. 2019). Ocena C je samo v primeru, če 

se izključi vse HE, tudi HE Mokrice. 

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

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: »menimo, da je ocena C primerna. Glede na trenutno razpoložljive 

podatke do vpliva na podeljena vodna dovoljenja in koncesije ne bo prišlo.« 

Komentar nevladnih organizacij: Vztrajamo pri oceni D, glede na dejansko stanje na terenu in glede na to, da so 

bile koncesije podeljene nezakonito, brez postopka CPVO.  

51. Str. 232. »Trajnostna raba zemljišč«. V primeru HE Mokrice bomo izgubili več kot 200 ha kmetijskih zemljišč5. 

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). 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: menimo, da je ocena C primerna 

Komentar nevladnih organizacij: glede na to, da Slovenija ni prehrambeno samooskrbna, ima vsaka izguba 

kmetijskega zemljišča bistven vpliv – D. 

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

ekosistemov ni prilagajanje na podnebne spremembe. V primeru gradnje HE se bo zato ekološki odtis močno 

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

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  Okoljski odtis je preveč agregiran za zaznavo posameznih 
elektrarn na državni ravni, ostali vplivi so bistveno večji. 
Komentar nevladnih organizacij: S komentarjem pripravljavca okoljskega poročila se ne moremo strinjati, ker do 
sedaj ni bilo izvedene nobene raziskave v zvezi s sproščanjem metana iz naših največjih hidroenergetskih 
akumulacij. Z upoštevanjem načela previdnosti, ocenjujemo D – bistven vpliv. Okoljsko poročilo pa sprejme 
ukrep, da se izvede raziskave. 
 
53. Str. 243. Pri zamuljevanju akumulacij se doda in rečnih strug. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  Ne najdemo. 

Komentar nevladnih organizacij: str. 243 prva alineja 

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.«.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  Smo že zbrisali. 

                                                           
5 http://www.dprs.si/sl/185-za-manj-kot-1-elektrike-bomo-izgubili-cez-230-ha.html  

http://www.dprs.si/sl/185-za-manj-kot-1-elektrike-bomo-izgubili-cez-230-ha.html
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Komentar nevladnih organizacij: izbris ni viden v dokumentu sledi spremembam.  

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)6 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.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: Smo dopolnili na podlagi uskladitve z ZZRS 
 
Komentar nevladnih organizacij: HE Mokrice ni problem samo zvezdogled, ampak vse rečne vrste rib! To smo 

samo navedli kot primer! In Natura 2000 Sava je enako pomembna kot Natura 2000 Krka s pritoki. Torej ne 

govorimo o potencialnem vplivu, ampak o E – uničujoč vpliv!!!  Popravek v okoljskem poročilu je neustrezen in 

zavajajoč. 

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. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  Že upoštevano 

Komentar nevladnih organizacij: iz sledi spremembam ni razvidno kje je to upoštevano. 

57. Str. 267. »Energetska in podnebna pismenost«. Glej točki 11/I in 7/II. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  Glej komentar pri 7/II 
Komentar nevladnih organizacij: glej točko 7 
 

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.«  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  že upoštevano 

Komentar nevladnih organizacij: Komentar v okoljskem poročilu sledi spremembam navaja »Brisano, ker D ne 
gre v C s prevlado druge koristi«. To zelo drži in zato je potrebno ustrezno temu popraviti vsebine v zvezi s HE 
Mokrice v celem dokumentu. V okoljskem poročilu se jasno zapiše, da HE Mokrice niso del te presoje, ker je vpliv 
že ocenjen z D – bistven vpliv. DPRS vztraja pri E – uničujoč vpliv. Ali pa sploh izbrišite HE Mokrice iz dokumenta. 
Trenuten način vključenosti HE Mokrice je zavajajoč tudi za splošno javnost in investitorja.  

 
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.«  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  že upoštevano 
Komentar nevladnih organizacij: Kako in kje? 
 

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. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  že upoštevano 
                                                           
6 European Commission (2013). Case studies on the Article 6.3 permit procedure under the Habitats Directive. 
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Komentar nevladnih organizacij: Kako in kje? 

 
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.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  dopolnjeno 
Komentar nevladnih organizacij: Kako in kje? 
 

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

obstoječih HE. Obrazloženo zgoraj v tekstu. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.:  Instrumenta na katera se nanašata omilitvena ukrepa se ukvarjata 
izključno z novimi HE. Gre pa za pripravo strokovnih podlag za utemeljevanje izjeme za doseganje dobrega stanja 
voda. OU je ostal v OP na podlagi zahteve DRSV.   
Komentar nevladnih organizacij: Opozarjamo, da je nujno v okoljskem poročilu zapisati pomanjkljivosti NEPN. 

Zahtevamo in vztrajamo na posodobitvi obstoječih HE. Ta ukrep mora biti prioriteta in se mora obravnavati 

prednostno! S tem se ne bodo reševale samo težave energetike, ampak tudi katastrofalne okoljske in 

naravovarstvene težave, katerim smo priča zaradi obstoječih HE. Zahtevamo, da se ta ukrep vključi v okoljsko 

poročilo in na podlagi tega se NEPN ustrezno dopolni. Zato je tudi neustrezna presoja vplivov na okolje in naravo, 

ker se pri presoji HE ne upoštevajo vse obstoječe velike in male HE, kar je osnova presojanja vplivov na okolje in 

naravo.  

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 obstoječih HE v Sloveniji, na novo zgrajeno HE Brežice in 

glede na to, da V Evropi ne obstaja znanstveno potrjeno delovanje ukrepov, dvomimo v uspešnost postopka 

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

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: Zbrisano 

Komentar nevladnih organizacij: drži. 

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

konkrektni ukrepi, kot jih predlagamo v točkah 11/I in 7/II. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: Glej komentar pri 7/II 

Komentar nevladnih organizacij: Pripomba delno upoštevana, glej komentar točka 7. 

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.«.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: brisano 

Komentar nevladnih organizacij: drži. 

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. 
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Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: Smiselno upoštevano, oblikovana nova alternativa, ki izloča 

gradnjo novih HE z izjemo Mokric, ki so v postopku PVO. 

Komentar nevladnih organizacij: Drži, da je oblikovana nova alternativa, ki je nekoliko boljša, vendar ponovno 

opozarjamo, da imajo HE Mokrice uničujoč vpliv na naravo – ocena E. V tekstu pa ste navedli bistven vpliv. DPRS 

vztrajamo pri E – uničujoč vpliv. Naj se stavek dopolni, kjer je navedeno, da imajo HE Mokrice bistven vpliv na 

okolje, da so državne institucije vpliv ocenile z oceno D, medtem ko nevladne organizacije vztrajajo pri oceni E.  

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.  

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: Smo dopolnili. 

Komentar nevladnih organizacij: v sledi spremembah ni zaznati tega popravka. 

 

II.  

Mnenje na Dodatek okoljskega poročila št. DPRS-2018-053-O-49 z dne 23. 12. 2019 in upoštevanje 
posredovanih pripomb nevladnih organizacij: DPRS, Muzej norosti Trate, Zveza društev Moja Mura, Eko krog 
in Lutra: 

 
 

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

'Brez novih HE na srednji Savi'. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: popravljeno 

Komentar nevladnih organizacij: drži, vendar je potrebno opozoriti na napako tudi pripravljavca NEPN. 

2. Str. 33. pri zamuljanju akumulacij se doda in rečnih strug. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: Že v OP 

Komentar nevladnih organizacij: dopolnitev je potrebno vnesti v vse dokumente. 

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. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: upoštevano v skladu z mnenjem DPRS in ZZRS 

Komentar nevladnih organizacij: Neustrezno dopolnjeno. Ostro nasprotujemo trditvi »Neprimerno 

dimenzionirana HE Mokrice lahko namreč povzroči uničenje populacije zvezdogleda in uničenje njegovih 

drstišč.«. Vsaka velika HE bo na lokaciji HE Mokric imela uničujoč vpliv. Torej naša pripomba ni upoštevana.  Ostro 

nasprotujemo izjavi: »V manjšem obsegu so zgoraj našteti vplivi mogoči tudi na kvalifikacijske vrste POO Krka s 

pritoki.«.  Katera raziskava je podlaga za to trditev?  

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). 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: dopolnjeno 
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Komentar nevladnih organizacij: drži, vendar pa je pripisan neustrezen komentar, obrazloženo v zgornji točki 4. 

Opozarjamo tudi, da v odstavku »Ihtiološke raziskave Save in pritokov od Litije do sotočja Save in Savinje ... na 

katere so mogoči daljinski, trajni, kumulativni negativni vplivi.« manjka neposreden vpliv. Direktiva o habitatih 

določa, da je potrebno presojati vplive na vrste tudi izven območja Natura 2000.  

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. 

Prejeti komentar na pripombo Aleksandra P.: upoštevano 

Komentar nevladnih organizacij: delno drži. Opozarjamo, da navedba: »Izvedeni omilitveni ukrepi študij 

umeščanja OVE v prostor bodo podlaga za vrednotenje vplivov na okolje na nižjem nivoju planiranja (DPN, OPN)  

od primera do primera...« vodi v kršitev EU zakonodaje, ki tak način presojanja imenuje »salami slicing«. 

Navedeno je tudi: »V nekaterih primerih so ukrepi, ki so navedeni v NEPN že šli čez postopek presoje (sem sodijo 

tudi vsi sprejeti DPN) ali pa je ta še v izvajanju.« Opozarjamo, da v tem stavku mešate postopke. Eno je postopek 

priprave DPN, drugo je postopek CPVO za DPN in tretje je postopek PVO za konkreten projekt. Torej zaključen 

postopek DPN še ne pomeni, da je bila zanj izvedena celovita presoja vplivov na okolje. 

Dodatna pripomba NVO: na str. 44 je navedeno: »opredelitev optimalni in nekonfliktnih lokacij za umeščanje 

hidroelektrarn.« Vse lokacije so že konfliktne. Kar se pa tiče optimalnosti lokacij, je že bilo navedeno v EKS, da 

Slovenija ne razpolaga več z optimalnimi lokacijami, zato bi bili posegi večji (bolj škodljivi) in dražji. Zato se tekst 

dopolni, da v Sloveniji ni več optimalnih lokacij za gradnjo velikih HE. Prioriteta je posodobitev, nadgradnja in 

preprečevanje nadaljnje degradacije okolja zaradi obstoječih HE. 

 

III.  

Mnenje na okoljsko poročilo št. DPRS-2018-053-O-53 z dne 30. 12. 2019 in upoštevanje posredovanih pripomb 
nevladnih organizacij: DPRS, Muzej norosti Trate, Zveza društev Moja Mura, Eko krog in Lutra: 
 

Str. XX.  

Komentar pripravljavca OP: »Pripomba se ne sprejme. Na podlagi metodologije je ocena vpliva NEPN na 

podzemne vode ocenjena z oceno C, s tem se strinjata tudi nosilca NIJZ in pa DRSV« 

Komentar NVO: Vztrajamo pri oceni D, glede na dejansko stanje na terenu. Poleg tega na to kaže tudi Vodna 

direktiva, ki za energetske objekte zahteva izpeljavo postopka po členu 4.7 , kjer se upošteva tudi alternative. 

Namreč cilj direktive je doseganje dobrega ekološkega stanja površinskih in podzemnih voda. V kolikor se to ne 

bo upoštevalo, pozivamo NIJZ in DRSV, naj obrazložijo upad podtalnice v primeru gradnje HE Zlatoličje (upad za 

9m! in pada še naprej) in naj razložijo vpliv daljšega obdobja delovanja HE, ko pride do zamuljevanja, podtalnica 

pa neglede na to, ali se je ob gradnji HE dvignila ali padla, po cca 30 letih začne padati v vsakem primeru (dr. Lidija 

Globevnik, dipl. inž. gradb., Mladina, 15/12. 4. 2019). Ocena C je samo v primeru, če se izključi vse HE, tudi HE 

Mokrice. 
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Str. XXI, XXIV, 243, 265, 268, 325 

Komentar pripravljavca OP: pripomba se ne upošteva. Za HE Mokrice je sprejet DPN, postopek PVO pa bo 

pokazal, kakšna bo končna ocena za konkretno lokacijo. V okviru NEPN pa presojamo gradnjo HE na strateški 

ravni. Ocenjena je bila z oceno D, oblikovana je bila alternativa, ki izloča gradnjo HE ter izgubo energije 

nadomešča z zmanjšanjem končne rabe energije. S tem se strinjajo ZRSVN, DRSV, ZZRS, ZGSMOP, PIC, FOCUS, 

Društvo prihodnost in Umanotera, ki so tudi imeli pripombe na ta segment. 

Komentar NVO: Tega odgovora čisto ne razumemo. Pri HE Mokrice bi zagotovo morali zapisati, da je ZRSVN že 

podal negativno mnenje z oceno D – bistven vpliv. Doda se, da DPRS vztraja pri E – uničujoč vpliv. Če se vse 

navedene organizacije strinjajo z D – bistven vpliv, ne pomeni, da je tak vpliv na ribe in njihove habitate. V 

dodatku ste tudi izbrisali vašo oceno za HE na srednji Savi, da ocenjujete da ima bistven vpliv – D.  Zapisi morajo 

biti jasni in brez dvoma o pomenu. 

Str. 185, 294. 

Komentar pripravljavca OP: Smiselno upoštevano v OU A 5 

Komentar NVO: Delno upoštevano. Z navajanjem nekonfliktnih in optimalnih lokacij za hidroelektrarne pa se ne 

moremo strinjati, saj je že v EKS zapisano, da v Sloveniji ni več optimalnih lokacij za gradnjo HE. Že zgoraj 

obrazloženo.  

Str. 228 

Komentar pripravljavca OP: »Ravnanje z odpadnim muljem je zakonsko opredeljeno. V omilitvenem ukrepu smo 

opozorili, kaj je treba upoštevati, še posebej, če se ugotovi, da mulj spada med nevarne odpadke. Menimo, da 

smo upoštevali priporočila iz mnenja  DPRS-2018-053-O-49.« 

Komentar NVO: Drži. 

Str. 241 

Komentar pripravljavca OP: Dopolnjeno 

Komentar NVO: Drži. 

Str. 298 

Komentar pripravljavca OP: Ta ukrep izhaja iz NUV in je zapisan na zahtevo DRSV. 

Komentar NVO: se strinjamo. 

Str. 298 

Komentar pripravljavca OP: Smiselno upoštevano, gre pa za ukrep NUV. Trenutno v povezavi s to problematiko 

DRSV izvaja projekt Danube Sediment, ki naslavlja problematiko rečnega sedimenta  

Komentar NVO: se strinjamo. 

Str. 316 

Komentar pripravljavca OP: Upoštevano, dodatno obrazloženo 

»V času prostorskega načrtovanja posamezne HE (postopek CPVO) je treba pridobiti strokovno mnenje o vplivu 

HE na obstoječo poplavno ogroženost na vplivnem območju HE in analizo tveganja za nastanek poplave zaradi 
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morebitnega neustreznega obratovanja HE, kot je na primer dogodek sočasnega praznjenja zadrževalnega 

bazena HE in pojava visokovodnega vala na vodotoku, in tveganja za nastanek poplave zaradi porušitve 

pregrade.« 

Komentar NVO: drži, vendar se ne moremo strinjati, da je nevarnost poplav samo zaradi neustreznega 

obratovanja HE. Na rekah z verigami HE ni razlivnih površin in to je zelo pomemben del težave. Namreč v Avstriji 

višajo protipoplavne nasipe ob HE.  

 

IV.  

Pripombe na vsebino Kulturna dediščina, Muzej norosti, Trate 

Str. XVI 

Text pripravljavca: »Neposredni negativni vplivi izvedenih ukrepov NEPN se v primeru izvedbe ukrepov NEPN, ki 

predvidevajo umeščanje objektov v prostor, kot so na primer vetrne elektrarne, hidroelektrarne, mHE, 

termoelektrarne in bioplinarne nanašajo predvsem na vidno zaznavanje enot kulturne dediščine – izgled objektov 

(stavbna dediščina), zakrivanje vedut (vplivna območja), podrejanje dominant (kulturna krajina), porušitev 

prostorskih razmerij (odnos med stavbami in odprtim prostorom) ob upoštevanju vplivov na materijo samo in 

zgodovinsko umeščenost posamezne enote v prostoru. 

Komentar NVO: se ni ustrezno dopolnilo, saj manjka upoštevanje negativnega vpliva na ohranjanje kulturne 
identitete in kulturne diverzitete lokalnih skupnosti. S tem v zvezi je tudi prezrt pomen dediščinskih skupnosti, ki 
skladno z zakonodajo in konvencijo Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo, ki cenijo posamezne 
vidike kulturne dediščine ter jih želijo z javnim delovanjem ohranjati in prenašati prihodnjim rodovom. Zato naj 
se citiran odstavek dopolni tako, da se vanj doda: » ter upoštevanje negativnega vpliva na ohranjanje kulturne 
identitete in kulturne diverzitete lokalnih skupnosti.« 

 

Str. XVI 

Text pripravljavca: »Predviden tempo novogradenj bo vplival na enote kulturne dediščine zaradi novih širitev 

stavbnih zemljišč (npr. v varstvene režime enot), rušitve starejših objektov (npr.tudi 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.« 

Komentar NVO: naš komentar glede nejasnosti v povezavi z izrazom »rušitve starejših objektov (npr. enot 

kulturne dediščine v slabem stanju)« ni bil obravnavan, naj se ustrezno preoblikuje, da ne bo nejasnosti in 

dvomov.  

Str. XVI 

Komentar NVO: naš predlog spremembe glede upoštevanja sive energije v povezavi z stavbno dediščino ni bil 

obravnavan 

Za stavkom … »in s tem njeno hitrejše propadanje.« Se doda, kar ni bilo upoštevano:  

»Prizna za gospodarska vrednost kulturne dediščine, ki na edinstvene načine prispeva k izvirnemu delovanju v 
lokalnih okoljih.  Upoštevajoč sivo energijo lahko objekti stavbne dediščine ustvarjajo energijske prihranke in so 
z energetskega vidika prepričljiva alternativa novogradnjam. Podpre se razvoj tehnologij, ki ohranjajo  kulturno 
dediščino in kulturno krajino ter s tem povezane aktivnosti dediščinskih skupnosti. S tem se prispeva k ohranjanju 
kulturne diverzitete in dediščinskih skupnosti.« 
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Str. 272 

Komentar pripravljavca: Aleksandra Krajnc – Popravek na podlagi pripomb NVO – DPRS… 

Popravek pripravljavca: »Dediščinska skupnost lahko posamezni kulturni krajini pripisuje pomene, na podlagi 

katerih temelji delovanje lokalne skupnosti, pri čemer lahko veliki infrastrukturni posegi posežejo v ohranitev 

kulturne identitete.« 

Komentar NVO: Ni v celoti upoštevano. Potrebno preoblikovati tako, da je upoštevana dediščinska skupnost, 
kulturna raznolikost in dediščinski sektor. Vse to je v OP podcenjeno in premalo ali nič upoštevano, lahko pa 
drastično prispeva k izginotju kulturne raznolikosti in preživitvenih možnosti v lokalnih skupnostih, zato naj se 
vključi tako:   

»Dediščinska skupnost lahko posamezni enoti kulturne dediščine ali kulturni krajini pripisuje pomene, na podlagi 
katerih je utemeljeno delovanje lokalne skupnosti, infrastrukturni posegi lahko posežejo v ohranitev kulturne 
identitete in vplivajo na zmanjšanje kulturne diverzitete. Veliki posegi lahko vplivajo tudi na zmanjšanje 
potenciala za delovna mesta v dediščinskem sektorju.«  

 

Str. 272 

Komentar NVO: da se vključi spodnji ukrep, ni bil upoštevan. Zahtevamo, da se to dosledno vključi, saj je pomen 

ohranjanja enot kulturne dediščine za dediščinske skupnosti in dediščinski sektor v celoti spregledan!   

Se doda ukrep  Presoja vplivov na ohranjanje kulturne diverzitete in ocena tveganj za izgubo potenciala razvoja 

lokalne skupnosti v povezavi s kulturno dediščino in kulturno krajino. 

 

Prosimo, da se opredelite tudi do pripomb Eko kroga, ki jih je poslal 23. 12. 2019. 

 

Pozivamo, da se opredelite do posredovanega strokovnega mnenja DPRS-2018-053-O-49 z dne 23. 12. 2019. Za 

lažjo sledljivost vključevanja naših pripomb na vse 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 predlog zakona 

in vse kasnejše različice dokumenta, pri čemer je treba zagotoviti tudi sledljivost sprememb prvotnega 

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

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  

 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  
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Lep pozdrav! 

Andreja Slameršek 
predsednica 

 

Poslujemo brez žiga. 

 

dr. Sonja Bezjak, vodja Muzeja norosti, Trate 

 

Poslujemo brez žiga  

 

Samo Tuš, predsednik Moja Mura 

 

 

 


