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Veza št. 35409-412/2018/143 

Zadeva: Končno mnenje o sprejemljivosti izvedbe Celovitega nacionalnega energetskega in 
podnebnega načrta 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 s pogledom 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 dopisu 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 o 
sprejemljivosti izvedbe Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta RS do leta 2030 s 
pogledom do 2040 v roku, Verzija 4.1 (dalje v besedilu NEPN 4.1). Mnenje na okoljsko poročilo smo posredovali 
v roku, in sicer 17. januarja 2020. Vendar opozarjamo, da naše pripombe niso bile obravnavane, saj so na MOP 
isti dan izdali mnenje o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov plana na okolje (št. 35409-412/2018/156 z 
dne 15. 1. 2020). Zahtevamo, da se do naših pripomb posredovanih z dopisom št. DPRS-2018-053-O-61 z dne 17. 
1. 2020 opredelite in okoljsko poročilo ustrezno dopolnite. 
 
Pripombe na dopolnjen osnutek NEPN 4.1 
 
Str. 20: »Pozitivni premiki so bili v zadnjih letih doseženi pri zmanjšanju obremenitev okolja, ki ga prebivalke in 
prebivalci Slovenije še vedno čezmerno obremenjujejo s sedanjim življenjskim slogom in proizvodnimi procesi.«.  
Komentar NVO: Ta trditev se dopolni z »Čezmerno obremenjevanje okolja je tudi posledica neustreznega 
umeščanja projektov in posegov v prostor, nestrokovnih oz. pomanjkljivih presoj vplivov na okolje, 
pomanjkljivega nadzora ter prevelikega vpliva investitorjev v procesu odločanja.«  
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Str. 48: »Zastavljen cilj 27 % OVE v letu 2030 samo z izvedbo projektov izven Nature 2000 oziroma projektov, 
katerih vpliv na okolje bo verjetno ocenjen kot nebistven, ne bo dosežen. Da bi dosegli ta cilj, bo treba izvesti tudi 
projekte na  področju velikih hidroelektrarn (HE) in vetrnih elektrarn (VE), za katere je verjetno, da bo njihov vpliv 
na naravo ocenjen kot bistven.«. 
Komentar NVO: Ta odstavek je neustrezen, saj sta v okoljskem poročilu v primeru gradnje HE predvideni dve 
alternativi. Alternativi se vključita. Odstavek se popravi tako, da se glasi: »Zastavljen cilj 27 % OVE v letu 2030 bo 
dosežen z zmanjšanjem porabe energije in s povečanim uvozom električne energije oz. kot je zapisano v 
okoljskem poročilu. Na strateški ravni je ocena velikih hidroelektrarn (HE) in vetrnih elektrarn (VE) ocenjena z 
oceno D – bistven vpliv na naravo in okolje (zlasti vode!), zato ni predvidenih novih velikih HE.«. Okoljsko poročilo 
je varianto z velikimi HE ocenilo kot nesprejemljivo, v skladu s tem se NEPN 4.1 ustrezno dopolni. 
 
Str. 48: Slika. To sliko se izbriše. Presoja s strani Aquariusa se ne more primerjati s presojo v okviru NEPN, kjer je 
bilo vključenih večje število stranskih udeležencev že pri sami zasnovi okoljskega poročila. Slika prikazuje prav 
to, kar stroka ocenjuje z oceno D – bistven vpliv oz. E – uničujoč vpliv. Iz NEPN 4.1. se izključi vse HE! NEPN 4.1 
ocenjujemo z oceno D – bistven vpliv. 
 

 
 
Str. 82: »Spodbujanje izgradnje velikih HE.« 
Komentar NVO: V nasprotju z okoljskim poročilom in tehničnim sestankom, kjer je bil sklep, da se vse novo 
predvidene velike HE izključi, v nasprotnem primeru bo NEPN ocenjen z oceno D – bistven vpliv. Zaradi tega so iz 
okoljske presoje izključene tudi HE Mokrice, ker so že ocenjene z oceno D – bistven vpliv, DPRS pa vztraja pri 
oceni E – uničujoč vpliv. NEPN 4.1. lahko vključuje izključno ukrepe za sanacijo in posodobitev obstoječih velikih 
HE. V skladu s tem se popravi rubrika Aktivnosti in roki. V nasprotnem primeru je NEPN 4.1 ocenjen z oceno D – 
bistven vpliv. 
 
Str. 85: »Tabela 26: Predlog dodatnih ukrepov za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE.« 
Komentar NVO: Tabela je v nasprotju z okoljskim poročilom. NEPN 4.1 sploh ne bi smel več vključevati novih 
velikih HE, saj so bile ocenjene z oceno D – bistven vpliv. NEPN 4.1. lahko vključuje izključno ukrepe za sanacijo 
in posodobitev obstoječih HE. NEPN 4.1 ocenjujemo z oceno D – bistven vpliv. 
 
Mnenje na NEPN 4.1. 
NEPN 4.1 ni pripravljen v skladu z okoljskim poročilom, ki je bilo izdelano za NEPN 4.0. V NEPN 4.1 manjkajo 
scenariji in ukrepi, ki so bili presojani v okviru okoljskega poročila za NEPN 4.0. Scenarije in ukrepe se vključi in 
pripiše  alternativne ukrepe, ki jih navaja okoljsko poročilo. Iz NEPN 4.1 se izključi vse velike HE in zapiše »brez 
novih HE na Muri« in »brez novih HE na srednji Savi«, kot je zapisano v okoljskem poročilu. »Za HE Mokrice je 
sprejet DPN, projekt je trenutno v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Presoja vplivov na okolje, 
ki se dela na podrobnejši ravni, bo pokazala ali in pod kakšnimi pogoji je projekt sprejemljiv. Zaradi tega HE 
Mokrice niso vključene v končno oceno vrednotenja vplivov na okolje.«. Tak je bil tudi sklep na tehničnem 
sestanku na MOP 24. 12. 2019.  
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Uporabili bomo vsa pravna sredstva, ki so nam na voljo, v kolikor se te nepravilnosti in neskladnosti ne odpravijo. 
V tem primeru menimo, da gre celo za zlorabo nevladnih organizacij, ki smo intenzivno sodelovale v celotnem 
procesu z podajanjem pripomb in dokazov in ob dejstvu, da ste nam pripravljavci dokumente pošiljali med 
prazniki, z zamudo in na uničenih nosilcih (npr. na zlomljenem CD-ju). Zaskrbljujoče je, da ugotovitve okoljskega 
poročila v NEPN 4.1. niso upoštevane. Ocenjujemo, da je dopolnjen osnutek NEPN 4.1 nesprejemljiv in bo imel 
bistven vpliv (ocena D). 
 
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  

 

 

Lep pozdrav! 

Andreja Slameršek 
predsednica 

 

Poslujemo brez žiga. 

dr. Sonja Bezjak, vodja Muzeja norosti, Trate 

 

Poslujemo brez žiga  

 

Samo Tuš, predsednik Moja Mura 
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