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Zadeva: strokovno mnenje na gradivo in izjava stranskega udeleženca DPRS v postopku Prevlade 

druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom 

izdaje gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice 

Dne 28.7.2020 smo prejeli z dostavo kurirja iz Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje dopis št. 35409-164/2020/8 z dne 27.7.2020 in s prilogo 
CD, na kateri so naslednji dokumenti: 

Priloga 2: Obrazec za predložitev informacij Evropski komisiji v skladu s členom 6 (4) Direktive o 
habitatih, 
Priloga 3: Pregledna situacija za Poročilo o vplivih na okolje HE Mokrice, maj 2020, IBE d.d., Ljubljana, 
Priloga 4:  Poročilo o vplivih na okolje za HE Mokrice (PVO), maj 2020, HSE Invest, Maribor, 
Priloga 5: Opis in lokacija elementov in ukrepov projekta, ki lahko vplivajo na območje ter opredelitev 
Natura 2000 območij, junij 2020, IBE d.d., Ljubljana, 
Priloga 6: Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za HE Mokrice, maj 2020, 
Aquarius d.o.o., Ljubljana, 
Priloga 7: HE Mokrice – Variante HE Mokrice, marec 2020, IBE d.d., Ljubljana, 
Priloga 8: Aletrnative za HE Mokrice, marec 2020, HESS d.o.o., Brežice, 
Priloga 9: Pooblastilo družbe INFRA d.o.o. z dne 27.2.2020, 
Priloga 10: Pooblastilo družbe ELES d.o.o. z dne 24.2.2020. 

Dne 13. 8. 2020 smo opravili vpogled v spis št. 35409-164/2020 in ugotovili, da investitor ni predložil 
vseh dokumentov, ki so bili uporabljeni pri pripravi dokumentov za postopek Prevlade druge javne 
koristi nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega 
dovoljenja za objekt HE Mokrice. Za posredovanje nekaterih dokumentov in podaljšanje roka za 15 dni, 
zaradi obsežnosti dokumentacije, smo zaprosili 14.8.2020 z dopisom št. DPRS-2020-028-O-31 z dne 
14.8.2020. Naše strokovno mnenje podajamo iz previdnosti v roku 21 dni od dneva vročitve 
dokumentacije z dne 28.7.2020, in si pridržujemo pravico dopolnitev, tako glede časovnih okvirjev, 
pregleda menja ZRSVN ter glede pregleda zahtevanih študij. 

1. DPRS ima v gornjem postopku položaj stranskega udeleženca, priznan s sklepom št. 35409-

415/2018/81 z dne 27.7.2020. Pred kakršnimkoli posredovanjem strokovnega mnenja v zvezi s 

posredovanimi gradivi (veza dopis z dne 27.7.2020), ugotavlja stranski udeleženec, da je potrebno 

uvodoma razjasniti pravni okvir, v katerem poteka predmetni postopek, saj je samo tako mogoče 
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slediti dejanjem naslovnega organa in imeti možnost sodelovanja v tem postopku. Kot navaja 

namreč naslovni organ, poteka predmetni postopek Prevlade druge javne koristi nad javno 

koristjo ohranjanja narave na podlagi 100č. čl. ZIUZEOP – na protiustavnost tega določila in 

njegovo očitno nasprotnost s 6(4) čl. Habitatne direktive EU (HD) opozarjamo posebej v 

nadaljevanju. 

 

2. Pri tem poudarjamo, da MOP, Direktorat za okolje, Sektor za dovoljenja stranskemu udeležencu 

DPRS v tem postopku, seznanitve s potekom in dokumentacijo v t.i. integralnem postopku ni 

omogočil, kar predstavlja absolutno bistveno kršitev pravil upravnega postopka na podlagi 2. 

alineje 237(2). čl. ZUP. Skladno s 100d. čl. ZIUZEOP postopek izdaje integralnega gradbenega 

dovoljenja predstavlja posredno namreč nadaljevanje postopka za izdajo okoljevarstvenega 

soglasja za HE Mokrice na ARSO in je DPRS tako ob zadržanju 100d(4) čl. ZIUZEOP s strani 

Ustavnega sodišča RS tako avtomatično stranka tudi tega postopka. Od tega dne naprej bi naslovni 

upravni organ moral DPRS obvestiti o vsaki in vseh vlogah v tem postopku. Namesto tega je DPRS 

dne 22.7.2020 prejel odgovor MOP (takrat Direktorat za prostor, graditev in stanovanja) št. 35105-

56/2020/7 1096-07, s katerim je sporočeno, da je integralni postopek prekinjen zaradi odločitve 

o predhodnem vprašanju prevlade javne koristi na podlagi 53(3) GZ in do sprejema te odločitve 

zavrnil odločanje o udeležbi DPRS. Podobno je ponovil MOP na zahtevo za vpogled v spis dne 

8.7.2020 (takrat z navedbo, da bo postopek vodil Sektor za dovoljenja. Ob dejstvu, da gre za 

absolutno bistveno kršitev pravil upravnega postopka, ki DPRS onemogoča uveljavljanje zakonsko 

predvidenih pravic v postopku, je odločilna namreč opredelitev, ali je integralni postopek 

prekinjen na podlagi 53(3) čl. GZ ali se vendarle vodi po določilih 100č. čl. ZIUZEOP. Predmetni 

postopek je skladno z ZIUZEOP predviden namreč v okviru integralnega postopka. 

 

3. Pri prebiranju določila 100č. čl. ZIUZEOP, ki je tudi če za enkrat izpustimo njegovo protiustavnost 

in nasprotje s predpisi EU, spisan nomotehnično tako ponesrečeno, da se postavlja sploh 

vprašanje njegove jasnosti in razumljivosti, s tem pa proti osnovnim ustavnim načelom pravne 

varnosti in predvidljivosti – lahko sprva razumemo, da je predviden za postopke, ki tečejo morda 

že od začetka po pravilih t.i. integralnega postopka, tj. po pravilih IV. Poglavja četrtega dela GZ – 

kar se v predmetnem postopku potem ne bi moglo uporabiti (ko je postopek za izdajo 

okoljevarstvenega soglasja tekel že pri ARSO). Na to na koncu nakazuje tudi vrstni red členov, ko 

je 100č. uvrščen pred člen, ki šele omogoča prenos postopka za izdajo okoljevarstvenega soglasja 

pri ARSO na integralni postopek pri MOP. Ker pa je iz jasne intencije pripravljavca interventnega 

zakona, poudarjene tako v predlogu zakona (glej spodaj tč. 7), kakor tudi v medijih, ki si je s 

predmetno ad hoc zakonodajo poskušal na tako banalen in protiustaven način urediti bližnjico do 

nelegalne izgradnje HE Mokrice, lahko poskusimo slediti odločitvi naslovnega organa, da 

predmetni postopek vodi po 100č. čl. ZIUZEOP. Pri tem pa lahko nastane zaplet, saj 100č. čl. 

ZUIZEOP v 2. odst. določa, da, »Ne glede na predpise, ki urejajo varstvo narave, se postopek 

prevlade nad javno koristjo ohranjanja narave izvede v okviru integralnega postopka gradbenega 

dovoljenja, tako da ministrstvo pozove za mnenje pristojna ministrstva in organizacije, seznani 

Evropsko komisijo ali v primeru prednostnih vrst zaprosi Evropsko komisijo za mnenje, ter pripravi 

odločitev vlade z obrazložitvijo.« Navedeno tako predvideva, da se postopek integralnega 

dovoljenja niti ne prekine, ampak se izvede v njegovem okviru – kakorkoli si je to že pripravljavec 

predstavljal.  

 

4. Bistvena vsebinska razlika med obema pristopoma se pokaže namreč pri opredelitvi, kdaj lahko 

pristojni upravni organ (za gradbene zadeve) postopek zaradi predloga za uvedbo postopka 

prevlade javne koristi prekine. Skladno s 53(3). čl. GZ je to mogoče namreč samo in izključno v 
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primeru, če pristojni upravni organ za gradbene zadeve skladno s predpisano metodologijo za 

presojo sprejemljivosti ugotovi, da je gradnja objekta neugodno ocenjena. V predmetni zadevi 

se to namreč po našem razumevanju ni zgodilo, niti ni takšnega zaključka v postopku za izdajo 

okoljevarstvenega soglasja pri ARSO – ki prav tako še vedno poteka. Enako je določeno tudi v 6/3 

čl. HD v zvezi z odločanjem po 6/4. čl. 

 

5. Nasprotno vsemu zakonitemu (tudi legitimnemu in celo razumnemu v obravnavnih postopkih za 

izdajo okoljevarstvenega soglasja/ integralnih postopkih), pa 100č. poskuša vpeljati možnosti, da 

lahko investitor kar v primeru, če je bil poseg v poročilu o vplivih na okolje oziroma v dodatku za 

varovana območja neugodno ocenjen, poda tudi predlog uvedbe postopka prevlade druge javne 

koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. Očitno je, da je želel pripravljavec urgentnega 

ukrepa v (pre)hudi vnemi kar preskočiti ugotovitev oblastnega organa, da po predpisani 

metodologiji ugotovi ustreznost poročila o vplivih na okolje (torej 'neugodno' oceno, zavrnitev 

izdaje okoljevarstvenega soglasja itd.), kar je seveda v celoti nesprejemljivo, neustavno in v 

nasprotju z EU zakonodajo, da ne rečemo kar absurdno. Po tej logiki bi investitor oz. njegovi 

pripravljavci poročila o vplivih na okolje/ dodatka za varovana območja sami sebi pripravili 

poročilo, ki lahko da bi bilo tudi povsem izven predpisane metodologije (kar se je zgodilo točno v 

tem predmetnem postopku, kot ugotavljamo v nadaljevanju, pa tudi tukaj ni imel ravno 'srečne' 

roke), zlasti pa brez potrditve pristojnega oblastnega organa. Očitno v predmetni zadevi 

spremljamo točno takšno predstavo, kateri seveda pristojno ministrstvo ne bi smelo dati veljave, 

v nobenem primeru pa mu ne more pritrditi sodišče, ki bo moralo tako samo prekiniti odločanje 

in sprožiti postopek ustavne presoje skladnosti (po 156. čl. Ustave RS) ali celo skladnosti s predpisi 

EU. Verjamemo, da to niti tukajšnjemu investitorju ne more biti v interesu. 

 

6. Tudi 32.čl. Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 

varovana območja (ul RS 130/04 et al), ki se uporablja tudi za posege v prostor tako predvideva, 

da se o obstoju in ustreznosti alternativnih rešitev doseganja ciljev plana, glede na rešitve iz plana, 

ki je bil zavrnjen, presodi na podlagi dopolnjenega okoljskega poročila oz. poročila o vplivih na 

okolje. Kot lahko ugotovimo v predmetni zadevi, predmetno okoljsko poročilo (še) ni bilo 

zavrnjeno in je tako predmetni postopek preuranjen – in s tem nezakonit. 

 

7. Ob upoštevanju zgoraj navedenega, kar po prepričanju DPRS terja že od naslovnega organa resen 

razmislek glede načina vodenja predmetnega postopka, je tako pričakovati da najprej preveri, ali 

so podani pogoji za prekinitev postopka po 53(3) čl. GZ in ker niso, da posreduje DPRS sklep oz. 

ugotovitev, da je posredovano gradivo popolno (2. odst. spornega 100č. čl. ZIUZEOP), skupaj z 

obrazložitvijo. Glede na to, da je postopek po tem ad hoc postopku predviden (ne glede na 

predpise, ki urejajo varstvo narave) da se izvede kar v okviru integralnega postopka (torej ni 

predvidena nobena prekinitev postopka integralnega gradbenega dovoljenja), prosimo tudi za 

takojšnje posredovanje pozivov za mnenje na pristojna ministrstva in organizacije, v kolikor ne bo 

postopek itak vrnjen na Direktorat za prostor, graditev in stanovanja oz. na Sektor za dovoljenja. 

 

8. V predlogu zakona je Vlada RS glede 100č. čl. ZIUZEOP navedla, da […] "gradbeni zakon predvideva 

zaporedje postopkov obravnave zahteve investitorja za pridobitev gradbenega dovoljenja v 

integralnem postopku ter postopka prevlade druge javne koristi. Zaporedje postopkov ni smiselno, 

saj je že iz ocene poročila o vplivih na okolje mogoče predvideti, da bo potrebno izvesti postopke 

prevlade druge javne koristi. Z navedeno določbo se omogoči istočasen potek obeh postopkov, s 

tem pa se skrajša čas pridobivanja gradbenega dovoljenja. Drugi in tretji odstavek bolj določno 

opredelita potek integralnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja v primeru potrebe 
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po izvedbi prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave in dobrega stanja 

voda." Glede na odločbe Sodišča EU, zlasti a ne omejeno v zadevi C-323/17, People over Wind, ki 

prepoveduje istočasen potek postopkov na podlagi členov 6(3) in 6(4) HD se zdi očitno, da je 

100č. čl. v nasprotju z evropskim pravom. 

 

9. Predpogoja za uvedbo postopka prevlade druge javne koristi sta ugotovitev pristojnega državnega 

organa, da bo plan ali poseg verjetno škodljivo vplival na varovano območje, in zavrnitev potrditve 

plana oziroma posega (T.Klemenčič, Varstvo narave, 30 2017). Pristojni državni organ lahko takšno 

odločitev sprejme na podlagi rezultatov presoje sprejemljivosti skladno s tretjim odstavkom 

šestega člena Direktive o habitatih. Četrti odstavek šestega člena navedene direktive se namreč 

lahko uporablja šele po tem, ko so bile posledice plana ali posega analizirane v postopku iz 

tretjega odstavka šestega člena. Kot izhaja iz sodb Sodišča v zadevah C-304/05 (Napotki za 

uporabo člena 6(4) Direktive 92/43/EGS o habitatih) in C-404/09 (Hydropower and Natura 2000. 

Good practice guide. Revised draft, september 2016), natančno poznavanje posledic plana ali 

posega glede na varstvene cilje območja Natura 2000 predstavlja nepogrešljivo predpostavko za 

uporabo četrtega odstavka šestega člena. Ob neobstoju teh elementov se ne sme oceniti 

nobenega pogoja za uporabo določbe o izjemi iz četrtega odstavka šestega člena. Presoja 

morebitnih nujnih razlogov prevladujoče javne koristi in presoja obstoja manj škodljivih ustreznih 

rešitev namreč zahtevata uravnoteženje glede na ogrožanja, ki jih za območje predstavlja zadevni 

plan ali poseg. Za določitev narave izravnalnih ukrepov pa je treba ogrožanje območja zelo 

natančno opredeliti (C-304/05; C-404/09; C-43/10). Ni torej dovolj, da je vpliv plana ali posega 

opredeljen kot bistven, njegovi vplivi na varstvene cilje območja morajo biti natančno 

opredeljeni glede obsega in vsebine. V tem smislu je treba upoštevati tudi ugotovitve navedenih 

sodb Sodišča o tem, kdaj presoje na podlagi tretjega odstavka šestega člena ni mogoče šteti za 

primerno; za primerno je ni mogoče šteti takrat, ko vsebuje praznine in ne popolnih, natančnih in 

dokončnih sklepov, ki lahko odstranijo vsak razumen znanstveni dvom o učinkih del, predvidenih 

na zadevnem območju. 

 

10. Obenem je potrebno omeniti, da lahko ARSO v postopku ocene vpliva na 'posebna ohranitvena 

območja', kadar so ta definirana v HD, izda soglasje s predlaganim projektom šele potem, ko se 

prepriča, da ne bo škodoval celovitosti zadevnega območja, ter da je pri oceni prevlade druge 

javne koristi treba zagotoviti, da 'ni drugih ustreznih rešitev'. V primeru, da je zadevno območje 

s prednostnim naravnim habitatnim tipom in/ ali prednostno vrsto, se lahko upoštevajo le 

razlogi, povezani z zdravjem ljudi ali javno varnostjo, ali koristnimi posledicami bistvenega 

pomena za okolje ali drugimi, po predhodnem mnenju komisije nujnimi razlogi prevladujočega 

javnega interesa. Navedeno tematiko pobližje naslovimo v nadaljevanju točke 44-46 spodaj. 

 

11. Namen preverjanja alternativnih rešitev je ugotoviti, ali obstaja druga izvedljiva rešitev za dosego 

ciljev posega, ki bi imela manj škodljive vplive na varovano območje. Prevlade druge javne koristi 

nad javno koristjo ohranjanja narave ni mogoče uveljavljati, če za dosego ciljev plana ali posega 

obstajajo druge ustrezne rešitve z manjšimi vplivi na varovana območja (Mnenje komisije v skladu 

z drugim odstavkom člena 6(4) Direktive o habitatih o »Zahtevi Kraljevine Španije v zvezi s 

projektom izgradnje novega pristanišča Granadilla (Tenerife); Napotki za uporabo člena 6(4) 

Direktive 92/43/EGS o habitatih; sodba C-127/02). Druge ustrezne rešitve lahko predlagajo 

pripravljavci plana ali posega, pristojni nacionalni organi ali drugi deležniki v postopku priprave 

plana ali posega, za njihovo presojo pa so odgovorni pristojni nacionalni organi (Napotki za 

uporabo člena 6(4) Direktive 92/43/EGS o habitatih). Pri tem morajo upoštevati, da mora druga 

ustrezna rešitev dosegati cilje izvirnega plana ali posega, pri tem pa imeti manj škodljive vplive na 
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varstvene cilje varovanih območij ter njihovo celovitost in povezanost kot izvirna rešitev (Napotki). 

Izhodišče za pripravo drugih ustreznih rešitev so cilji, uresničitvi katerih je namenjena izvedba 

načrtovanega plana ali posega (Defra, 2012). Alternativne rešitve je treba obravnavati objektivno 

in v širokem spektru. Nanašajo se lahko na spremenjeno lokacijo izvedbe plana ali posega, traso, 

velikost, metode, čas izvedbe, način delovanja, druge aktivnosti za dosego cilja (na primer 

izboljšanje javnega prometa namesto gradnje nove prometnice) in druge alternative, odvisno od 

ciljev plana ali posega in ravni načrtovanja. Druga ustrezna rešitev mora namreč zagotavljati 

doseganje cilja, ki mu je bil namenjen izvirni predlog posega, tako vsebinsko kot tudi glede na 

raven načrtovanja. Ko je cilj plana oziroma posega izkoristiti trajnostni potencial določenega 

obnovljivega vira energije (na primer določene reke), se lahko alternativna rešitev nanaša na 

drugačno tehnologijo, lokacijo objekta za izkoriščanje vira, velikost objekta, njegovo delovanje in 

podobno. Ne more pa se nanašati na izkoriščanje drugega vira energije (na primer vetra, sonca) 

(Defra, 2012); takšno alternativno rešitev je mogoče uporabiti na višji ravni načrtovanja (na primer 

Akcijski načrt za obnovljive vire energije, NEPN). 

 

12. Poudariti je treba, da referenčni parametri za primerjavo alternativnih rešitev zajemajo vidike v 

zvezi z ohranjanjem celovitosti območja in njegovih ekoloških funkcij. Zato na tej stopnji presoje 

druga merila presoje (na primer ekonomsko merilo) nimajo pomembnejše vloge (Napotki). 

Izhodišče za preučevanje alternativnih rešitev so torej varstveni cilji in stanje območja Natura 

2000, ne pa tudi stroški, zamude ali drugi vidiki alternativne rešitve. Pristojni nacionalni organ 

(MOP) se tako ne sme omejiti samo na alternative, ki jih predlaga pobudnik posega. Dolžnost 

države članice je, da preuči tudi rešitve, ki so lahko locirane v drugih regijah ali celo državah, ob 

upoštevanju ravni načrtovanja (Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 

2000 sites: Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats 

Directive 92/43/EEC. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities). 

 

13. V zvezi z obravnavo drugega pogoja (neobstoja) drugih ustreznih rešitev za uresničitev javne 

koristi, določene z zakonom, je potrebno najprej ugotoviti, katere to sploh so. Glede na to, da 

Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice iz 2003, na katero 

se sicer sklicuje HESS, ne omenja nobenega od izhodišč, ki jih investitor v Prilogi 7 navaja kot 

izhodišča, niti to ni zakon - smatramo da so ta brezpredmetna in prilagojena za potrebe tega 

postopka ter tako nerelevantna in jih naslovni organ ne more upoštevati oz. mora zahtevati 

dopolnitev. Kot zakonsko podlago za ugotovljene koristi tako lahko evtl. štejemo ZPKEPS-1 in tako 

energetsko izkoriščanje Spodnje Save oz. rabo vode za proizvodnje električne energije, skratka 

energetsko izrabo. 

 

14. V posledici te ugotovitve bi tako bilo kot alternative potrebno pregledati potrebe in možnosti 

Slovenije, po gradnji dodatnih virov električne energije. Kot navedeno se torej ni mogoče 

spraševati glede energetskega koncepta, variant itd., vključno z (zlasti a ne omejeno) izgradnjo JEK 

Krško II in pa seveda ukrepi varčevanja z električno energijo. Tega investitor v predmetnem 

postopku ni naredil, namesto tega operira s (i) trajnostno uporabo razpoložljivega energetskega 

potenciala od Zidanega mosta do meje z Republiko Hrvaško, (ii) pravočasno in celovito dokončanje 

protipoplavne zaščite, dalje (iii) dokončanje projekta uravnavanja podzemne vode na območju 

Brežic do meje z RH in pa (iv) vzpostavitev pogojev za plovnost na Savi med Brežicami in 

Mokricami. Pri slednjem naj opozorimo, da je v OP za DPN za HE Mokrice zapisano: »Vplivi na 

promet. Prekinitev plovne poti po Savi«1. 

                                                           
1 Okoljsko poročilo za DPN za območje HE Mokrice. Geateh načrtovanje in izvajanje d.o.o., februar, junij 2013. 
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15. Ali se pri iskanju odgovora glede (neobstoja) drugih ustreznih rešitev lahko upoštevajo tudi cilji, ki 

niso določeni v zakonu in ki niso obstajali v času ZPKEPS-1 (torej v 2003) je lahko vprašljivo samo 

po sebi. Zdi se, da zakonske podlage za to ni. Tudi če je mogoče šteti, da so v vmesnem času postali 

relevantni cilji usmeritve EU iz junija 2019, katere so rezultirale v pripravi predloga NEPN, kateri 

je bil tudi predmet okoljske presoje, relevantni v obravnavanem smislu, je NEPN mogoče 

upoštevati zgolj kot priporočilo. 

 

16. Tudi pri tem pa je potrebno ugotoviti, da NEPN na podlagi poglobljene ekonomsko – socialne 

študije obravnava in določa vsaj dve (2) alternativi velikim hidroelektrarnam, tako (i) fotovoltaika 

(potrjeno pred kratkim tudi s študijo na inštitutu Jožef Štefan »Potencial sončnih elektrarn na 

strehah objektov v Sloveniji do leta 2050« ocenjuje, da je tehnični potencial sončnih elektrarn v 

Sloveniji 27 TWh letno – skoraj dvakratnik sedanje proizvodnje električne energije v Sloveniji) in 

pa odjem elektrike pri transportu preko Slovenije – potrebno je namreč upoštevati, da gre pri 

proizvodnji in trgu električne energije za odprt trg EU in je tako potrebno zadevo gledati tudi iz 

tega vidika. Nič od tega v obravnavanem postopku ni bilo obravnavano in je zato pripravljena 

dokumentacija nepopolna in neustrezna, pri obravnavi domnevnih ciljev 2-4 pa celo 

tendenciozna in v celoti neuporabna za obravnavni namen. 

 

17. Protipoplavna zaščita dalje ni in ne more biti predmet izgradnje HE Mokrice, niti ni to opredeljeno 

v zakonu kot cilj projekta HE Mokrice. Tudi okoljsko poročilo za NEPN navaja, da se protipoplavne 

ukrepe lahko izvede, če gradnja HE ni predvidena. Poleg tega je protipoplavna zaščita brez HE, 

samo s protipoplavnimi nasipi in razlivnimi površinami cenejša, hkrati bi prispevala k izboljšanju 

ekološkega stanja površinskih in podzemnih voda, k  izboljšanju stanja biotske raznovrstnosti in s 

tem k blaženju podnebnih sprememb.  

 

18. Pri tem dodatno opozarjamo na nejasno (oz. v celoti neobstoječo) razmejitev pri opredelitvi 

financiranja tako same HE Mokrice – torej objekti energetske ureditve, do državne in lokalne 

infrastrukture ter objektov vodne infrastrukture, kar je hudo sporno z vidika evropskega prava, 

zlasti prostega pretoka kapitala, uporabe evropskih sredstev in morebiti celo prepovedanih 

državnih plačil. Navedeno bo moralo biti predmet pregleda s strani Evropske komisije. 

 

Ugotovitev o prevladi je odvisna od pomembnosti oziroma nujnosti izvedbe plana ali posega ter 

pomembnosti škodljivih vplivov na varovano območje. Slednje se ugotavlja glede na obseg 

predvidene škode, občutljivost območja, pomen območja v omrežju Natura 2000 ter možnosti 

izravnave škodljivih posledic. Večja verjetnost, da bo druga javna korist prevladala nad 

ohranjanjem narave, je v primeru, ko gre za manjše škodljive vplive na naravo in večjo nujnost 

izvedbe plana ali posega. Energetika je sicer zelo redko lahko podlaga za prevlado, kar je v 

nasprotju z navedbami iz Priloge 7 in Priloge 8, ki jih obravnava s strani investitorja predložena 

dokumentacija. Glede na splošno zmedo in očitno ponavljanje postopkov v postopku Prevlade, 

dokumenti so namreč povzeti iz dosedanjih in sporadično popolnoma nepregledno dodelani, je 

prav tako vprašljiva ekonomičnost takšnega postopka, v nobenem primeru pa ne izpolnjujejo 

pogojev, ki jih ZIUZEOP predvideva v smislu preprečitev podvajanja (100d. čl.). 

 

19. Dalje na t.i. problem Salami-slicing tukaj ne prvič opozarjamo in bosta obe vprašanji morali biti 

končno tudi predmet pregleda s strani EK. Zahteva bo po pričakovanju DPRS vložena v teku 

naslednjih tednov. Tudi Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 

naravo na varovana območja (Ul RS 130/04 et al) izrecno zahteva upoštevanje kumulativnih 

https://www.podnebnapot2050.si/porocilo-potencial-soncnih-elektrarn-na-strehah-objektov-v-sloveniji-do-leta-2050/
https://www.podnebnapot2050.si/porocilo-potencial-soncnih-elektrarn-na-strehah-objektov-v-sloveniji-do-leta-2050/
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vplivov pri presoji sprejemljivosti, česar iz predložene dokumentacije ni videti – nasprotno, 

investitor se sedaj sklicuje po potrebi izgradnje HE Mokrice zaradi izboljšanja energetskih učinkov 

celotne verige elektrarn na Spodnji Savi, pri čemer se do sedaj pri nobeni posamezni HE iz verige 

niso upoštevali kumulativni učinki, ki jih le-te povzročajo. 

 

20. Ob vsem navedenem je opozoriti tudi na časovni vidik priprave predmetne dokumentacije 

(Brežice, marec 2020), ko očitno ni bilo niti pogojev iz veljavne zakonodaje (in jih še zmeraj ni v 

predmetnem postopku, kot ugotovljeno zgoraj), niti še niso bili sprejeti sporni členi iz ZIUZEOP 

(zlasti a ne omejeno 100č), kar dodatno utrjuje zgornje ugotovitve, da predmetni postopek teče 

nezakonito ter se zakonodaja (naknadno) prilagaja potrebam točno konkretnega postopka (ad 

hoc). Podobno velja za pooblastila ELES in Infra v integralnem postopku, ki sta datirana v februar 

2020. 

 

21. Obenem ni mogoče mimo dejstva, da je pripravljavec velike večine presoj in druge dokumentacije 

ter podlag, katerih narava je (oz. bi morala biti) v celoti strokovno-tehnična in nepristranska, tako 

pri vzporedno vodenem postopku okoljevarstvenega soglasja pri ARSO (ref. na zadnje podaljšanje 

roka za izjavo z dne 13.7.2020 – in sicer do vključno 19.10.2020) in očitno tudi predmetnem 

postopku prevlade druge javne koristi družba HSE Invest doo, ki je povezana s predlagateljem 

postopka HESS doo (dokaz: vpogled v Ajpes, gre za sestrski družbi), je potrebno te dokumente 

presojati z veliko mero nezaupanja v verodostojnost. To se na koncu čisto generalno pokaže pri 

njihovi vsebini, ko v postopku okoljevarstvenega soglasja pri ARSO investitor (in HSE Invest doo) 

trdovratno vztrajata pri zgolj nebistvenem vplivu posega, medtem ko se v predmetnem 

postopku prevlade druge javne koristi z lahkoto postavita na diametralno stališče, da gre za 

bistven vpliv, pri čemer je to prepuščeno njuni lastni presoji – pač za potrebe posameznega 

postopka. Glede na to, da so predmetni dokumenti mišljeni kot podlaga za odločanje naslovnega 

organa v postopku prevlade druge javne koristi, se toliko bolj pokaže potreba po predhodni 

ugotovitvi ustrezne pripravljenosti poročila o vplivih na okolje in dodatka za naravo s strani 

pristojnega državnega organa (po ZVO-1) in na tej podlagi s strani oblastnega organa zavrnitve 

posega. Šele nato lahko pride v poštev ugotavljanje pogojev za prevlado drugega javnega 

interesa nad interesom varovanja narave. Poleg tega niso nikjer navedeni avtorji PVO po 

poglavjih (npr. kdo je delal Naravo) in njihova izobrazba. Kar se šteje kot bistvena pomanjkljivost, 

ker ni možno preveriti strokovnosti in referenc avtorjev kot določa 4. člen Uredbe o vsebini 

poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, 

št. 36/09 in 40/17): »Poročilo mora v poglavju, ki se nanaša na nosilca posega ter na predloženo 

poročilo, vsebovati zlasti podatke o: nazivu posega, ki je predmet poročila, in njegovem 

namenu; nosilcu posega (ime in priimek ter naslov ali firma in sedež ter podpis); osebi, ki je pri 

nosilcu posega odgovorna za izvedbo posega (ime in priimek, naslov osebe ter podpis); vodji 

izdelave poročila (ime in priimek ter naslov ali firma in sedež ter podpis); osebah, ki so sodelovale 

pri izdelavi poročila ali njegovih delov po dejavnikih iz 2. člena te uredbe, in njihovi strokovni 

usposobljenosti (ime in priimek ter naslov ali firma in sedež ter strokovni naziv in izobrazba, 

podpis). 

 

22. Razmislek o navedenih pogojih mora temeljiti na ustrezno izvedeni presoji sprejemljivosti, v kateri 

so bili natančno ugotovljeni vplivi plana na varstvene cilje varovanega območja. Ni dovolj, da je 

vpliv plana opredeljen kot bistven, njegovi vplivi na varstvene cilje območja morajo biti natančno 

opredeljeni glede obsega in vsebine. Skladno z ECJ presoje na podlagi tretjega odstavka šestega 

člena HD ni mogoče šteti za primerno, ko vsebuje praznine in ne popolnih, natančnih in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1706
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2058
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dokončnih sklepov, ki lahko odstranijo vsak razumen znanstveni dvom o učinkih del, 

predvidenih na zadevnem območju. 

 

Uvodoma se tako presoja možnost alternativnih rešitev, kar pa se gleda v okviru samega projekta 

in ne npr. na nivoju strateških odločitev itd. Ostajamo torej na horizontalnem nivoju samega plana 

(druga lokacija, tehnologija, velikost ipd.). Pri tem je mogoče ugotoviti, da so druge lokacije morda 

celo možne in tako ni mogoče izpolniti tega pogoja – pri obravnavani dokumentaciji se v nobenem 

primeru ne obravnavajo. Poleg tega so alternativne rešitve predlagane na višji ravni načrtovanja 

in sicer v okoljskem poročilu za NEPN. 

 

Naslednja presoja se dela nato glede nujnosti (dodatno zaostreno oz. omejeno v primeru 

negativnega vpliva plana na prednostni habitat ali vrsto), javnega interesa in pa prevlade javne 

koristi nad koristjo ohranjanja narave. 

 

Na koncu imamo že izravnalne ukrepe – z njimi je treba doseči lastnosti in funkcije, primerljive s 

tistimi, s katerimi se je utemeljila izbira prvotnega območja, npr. nadomestni habitat. 

 

23. Pred več kot desetletjem (2008) je bilo z raziskavami2 (inventarizacijo) na vplivnem območju HE 
Mokrice ugotovljeno najmanj 141 zavarovanih vrst (97 živalskih, brez ptičjih; 44 rastlinskih). 42 
teh zavarovanih vrst je tudi na seznamih HD. Leta 2015 je bila izvedena raziskava intersticialne3 
favne, ki je bila predložena že v okviru postopka PVO. Kako se je do teh opredelil investitor, oz. 
kakšno mnenje je glede tega podal ZRSVN, iz razpoložljive dokumentacije ni razvidno. V Zvezku 2 
pa je navedeno, da so bili pri izvedbi presoje vplivov na okolje in pripravi projekta nameravanega 
posega upoštevani predpisi s področja varstva okolja, ki veljajo za obravnavani poseg, med 
katerimi so navedeni: Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04 
et al); Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04 et al); 
Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv (Ur.l.RS, št. 58/11); Uredba o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04 et al); Uredba o habitatnih tipih (Uradni 
list RS, št. 112/03 et al) in Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam 
(Ur.l.RS, št. 82/02 et al). 
 

24. Uredba o zavarovanih živalskih vrstah v 23. členu 3. točka določa, da »Pred odločitvijo o 

prostorskih ureditvah in rešitvah, ki se nanašajo na območja s predvidenimi spremembami rabe 

prostora oziroma razmestitvijo dejavnosti v prostoru, se mora ugotoviti prisotnost habitatov 

živalskih vrst na teh območjih in njihovo stanje ohranjenosti.«  Uredba o zavarovanih rastlinskih 

vrstah v 17. členu 3. točka določa, da  »Pred odločitvijo o prostorskih ureditvah in rešitvah, ki se 

nanašajo na območja s predvidenimi spremembami rabe prostora oziroma razmestitvijo 

dejavnosti v prostoru, je treba ugotoviti prisotnost rastlinskih vrst in njihovih habitatov na teh 

območjih ter njihovo stanje ohranjenosti.« Uredba o habitatnih tipih v 4. členu. 3. točka določa, 

da »Pred odločitvijo o prostorskih ureditvah in rešitvah, ki se nanašajo na območja s 

                                                           
2 Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ured.), 2008. Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje 

habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena 
območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice [končno 
poročilo]. Naročnik: Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Brežice. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem 
polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni 
inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za biologijo, Ljubljana. 817 str., digitalne priloge. (dalje v besedilu: Poročilo CKFF) 
3 Prevorčnik, S., Fišer, C., Zagmajster, M. in Sket, B. Prvi podatki o sestavi intersticialne favne na območju spodnje Save: 

prodišče Čatež in obrežje. Preliminarno poročilo, November 2015. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
biologijo, skupina za speleobiologijo.  
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predvidenimi spremembami rabe prostora oziroma razmestitvijo dejavnosti v prostoru, je treba 

ugotoviti prisotnost habitatnih tipov iz Priloge 1 te uredbe na teh območjih in njihovo stanje 

ohranjenosti.« Inventarizacijo, ki je opravil CKFF in Biotehniška fakulteta, lahko štejemo kot 

ugotovitev prisotnosti habitatov živalskih/ rastlinskih vrst, potrebno pa bi bilo še ugotoviti stanje 

ohranjenosti, kar inventarizacija seveda NI.   

 

Zavarovane vrste z Uredbo: 

 Piškur: Eudontomyzon vladykovi – donavski piškur 

 Ribe (21): Aspius aspius – bolen, Barbus balcanicus – pohra, Barbus barbus – mrena, Chondrostoma 

nasus – podust, Cobitis elongata – velika nežica, Cobitis elongatoides – navadna nežica, Cottus 

gobio – kapelj, Esox lucius – ščuka, Gobio kesslerii/ Romanogobio keslerii – keslerjev globoček, 

Gobio uranoscopus/ Romanogobio uranoscopus – zvezdogled, Gymnocephalus cernua – navadni 

okun, Hucho hucho – sulec, Leuciscus idus – jez, Leuciscus souffia/ Telestes souffia – blistavec, Lota 

lota – menek, Misgurnus fossilis – činklja, Rhodeus amarus – pezdirk, Romanogobio vladykovi – 

beloplavuti globoček, Rutilus virgo – platnica, Sabanejewia balcanica - zlata nežica, Zingel streber 

- upiravec 

 Mehkužci (5): Vertigo angustior, Helix pomatia, Unio crassus, Pseudanodonta complanata, 

Sphaerium corneum). Razen vrste Vertigo angustior nobena izmed ostalih štirih za to območje še 

ni bila navedena. 

 Dnevni metulji (2): Lycaena dispar (Haworth, 1802), Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 

1775) 

 Makrolepidopteri (4): črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria), lišajar vrste Eilema 

palliatella, sovke vrst Eucarta amethystina, Oligia fasciuncula, vrsta prelca vodopivka. 

 Kačji pastirji (3): Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) koščični škratec, Ophiogomphus cecilia 

(Fourcroy, 1785) kačji potočnik, Cordulegaster heros Theischinger, 1979 veliki studenčar. 

 Hrošči (13): Bembidion friebi, Demetrias monostigma, Dolichus halensis, Lionychus quadrillum, 

Odacantha melanura, Cybister lateralimarginalis, Lucanus cervus, Liocola lugubris, Osmoderma 

eremita, Potosia aeruginosa, Cucujus cinnaberinus, Lamia textor, Megopis scabricornis,  

 

 

 
Slika 1: Izdelava habitatov za 

razmnoževanje saprofilnih 

hroščev (rogač) je na 

območju gradnje HE Brežice 

popolnoma neprimerna. Ker 

so hlode nametali na velike 

kupe (ne pa razpršeno) 

prihaja sedaj do velike 

zgostitve odraslih rogačev, 

zaradi česar je izjemno velik 

pritisk predatorjev. Sam sem 

na nekaj nepopolnih obiskih 

naštel tako preko 50 

uplenjenih samcev. Avtor: 

Dušan Klenovšek, 2018. 

 

 Potočni raki (2): Koščak (Austropotamobius torrentium), jelševec (Astacus astacus) – ni bil najden, 

stari podatki 
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 Dvoživke (12): Triturus carnifex veliki pupek, Lissotriton vulgaris navadni pupek, Mesotriton 

alpestris planinski pupek, Salamandra salamandra navadni močerad, Pseudepidalea viridis zelena 

krastača, Bufo bufo navadna krastača, Bombina variegata hribski urh, Hyla arborea zelena rega, 

Rana arvalis plavček, Rana dalmatina rosnica, Rana temporaria sekulja, Pelophylax sp. zelene 

žabe.  

 Plazilci (10): močvirska sklednica Emys orbicularis, martinček Lacerta agilis, zelenec Lacerta 

viridis/bilineata, pozidna kuščarica Podarcis muralis, slepec Anguis fragilis, belouška Natrix natrix, 

kobranka Natrix tessellate, smokulja Coronella austriaca, navadni gož Zamenis longissimus, 

modras Vipera ammodytes. 

 Netopirji (17): mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), veliki podkovnjak (Rhinolophus 

ferrumequinum), južni podkovnjak (Rhinolophus euryale), navadni netopir (Myotis myotis), 

ostrouhi netopir (Myotis blythii [syn. oxygnathus]), vejicati netopir (Myotis emarginatus), brkati 

netopir (Myotis mystacinus) (s.lat.), obvodni netopir (Myotis daubentonii), gozdni mračnik 

(Nyctalus leisleri), navadni mračnik (Nyctalus noctula), mali netopir (Pipistrellus pipistrellus), 

drobni netopir (Pipistrellus pygmaeus), belorobi/Nathusijev n. (Pipistrellus kuhlii/nathusii), Savijev 

netopir (Hypsugo savii), pozni netopir (Eptesicus serotinus), sivi uhati netopir (Plecotus 

austriacus), širokouhi netopir (Barbastella barbastellus). 

 Zveri (7): Lutra lutra vidra, Mustela erminea hermelin, Mustela nivalis mala podlasica, Ursus arctos 

medved, Canis lupus volk, Castor fiber bober, Lynx lynx ris.  

 Rastlinske vrste (44): Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. piramidasti pilovec, Cephalanthera 
damasonium (Mill.) Druce bleda naglavka, Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch dolgolistna 
naglavka, Cephalanthera rubra (L.) Rich. rdeča naglavka, Dactylorhiza maculata (L.) Soó [s.l.] 
pegasta prstasta kukavica, Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt & Summerh. majska prstasta 
kukavica, Dactylorhiza sambucina (L.) Soó bezgova prstasta kukavica, Dianthus armeria L. srhki 
klinček, Dianthus carthusianorum L. [s.l.] navadni klinček, Dianthus monspessulanus L. 
montpellierski klinček, Dianthus sanguineus Vis. krvavordeči klinček, Dianthus seguieri Vill. [s. l.], 
Dianthus sylvestris Wulfen [s. l.] divji klinček, Drosera intermedia Hayne srednja rosika, Drosera 
rotundifolia L. okroglolistna rosika, Epipactis helleborine (L.) Crantz širokolistna močvirnica, 
Fritillaria meleagris L. močvirska logarica, Gentiana pneumonanthe L. močvirski svišč, Gymnadenia 
conopsea (L.) R. Br. navadni kukovičnik, Iris germanica L. nemška perunika, Iris graminea L. 
travnolistna perunika, Iris pseudacorus L. vodna perunika, Iris sp. Perunika, Leucojum aestivum L. 
poletni veliki zvonček, Lilium martagon L. turška lilija, Listera ovata (L.) R. Br. jajčastolistni 
muhovnik, Narcissus poeticus L. [s. l.] beli narcis, Narcissus pseudonarcissus L. rumeni narcis, 
Narcissus sp. Narcis, Neottia nidus-avis (L.) Rich. rjava gnezdovnica, Ophrys apifera Huds. 
čebeljeliko mačje uho, Ophrys holosericea (Burm. f.) Greuter [s. l.] čmrljeliko mačje uho, Ophrys 
insectifera L. muholiko mačje uho, Ophrys sphegodes Mill. [s.str.] osjeliko mačje uho, Orchidaceae 
Kukavičevke, Orchis coriophora L. steničja kukavica, Orchis mascula (L.) L. stasita kukavica, Orchis 
militaris L. čeladasta kukavica, Orchis morio L. navadna kukavica, Orchis pallens L. bleda kukavica, 
Orchis purpurea Huds. škrlatnordeča kukavica, Orchis tridentata Scop. [s. l.] trizoba kukavica, 
Orchis ustulata L. pikastocvetna kukavica, Platanthera bifolia (L.) Rich. dvolistni vimenjak,  
Pulsatilla nigricans Störck navadni kosmatinec, Sedum maximum (L.) Hoffm. Hermelika, 
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. zavita škrbica, Taxus baccata L. tisa. 

 
Med naštetimi zavarovanimi vrstami so take, katerih osebke se varuje, za nekatere ohranja habitat. 
ZRSVN se ni opredelil do njih niti v smernicah, niti v mnenjih, v presoji pa večinoma niso omenjene, 
v poglavju Narava presoje niso obdelane v skladu z Uredbami, ki določajo, da se ugotovi prisotnost 
rastlinskih/ živalskih vrst in njihovih habitatov na teh območjih ter njihovo stanje ohranjenosti. (glej 
točko 23). Enako velja za habitatne tipe, ki se jih varuje z Uredbo in jih nismo našteli (glej CKFF 2008). 
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25. Člen 12. HD določa: »Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da vzpostavijo sistem strogega 
varstva živalskih vrst iz Priloge IV(a) na njihovem naravnem območju razširjenosti, ki prepoveduje: 
(a) vse oblike namernega ujetja ali ubitja osebkov teh vrst v naravi; (b) namerno vznemirjanje teh 
vrst, zlasti med razmnoževanjem, vzrejo mladičev, zimskim spanjem in selitvijo; 
(c) namerno uničevanje ali odvzem jajc iz narave; (d) poškodovanje ali uničenje razmnoževališč ali 
počivališč. Torej stanje ohranjenosti je potrebno ugotoviti za vse živalske zavarovane (domače in 
HD (Annex IV)), vse rastlinske zavarovane vrste (domače in HD (Annex IV) in vse prisotne 
zavarovane habitate (prioritetni so sploh pomembni!). Naj opozorimo, da HD pri izvajanju 12. 
člena ne predvideva nobenih izjem! 

 

26. Poročilo o vplivih na okolje, Zvezek 5, str. 166 navaja: »V času obratovanja bo DPN HE Mokrice 
najbolj prizadel vrste blistavec (Telestes souffia), zvezdogled (Romanogobio uranoscopus), 
upiravec (Zingel streber), čep (Zingel zingel) in sulec (Hucho hucho), saj so vrste tekočih voda v 
neugodnem, zadovoljivem ali nepoznanem stanju populacije.« Dalje na str. 202: »Na voljo ni 
konkretnih podatkov, ki bi nakazovali kakšne so migracije v obstoječem stanju in kakšna je 
dejanska genska povezanost med osebki v Krki in Sotli - obstoječa povezljivost.« Že pred izdajo 
soglasja k posegu je potrebno dokazati in izkazati, da poseg ne bo imel bistvenega oz. uničujočega 
vpliva na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe. Za načrtovanje ustreznih omilitvenih in izravnalnih 
ukrepov ter za preveritev, če so ti sploh izvedljivi, je potrebno izdelati ustrezne študije / raziskave. 
Že ves čas trajanja postopka opozarjamo, da manjkajo ustrezne ihtiološke študije, tako za 
kvalifikacijske vrste rib v območjih Natura 2000 Krka s pritoki in Spodnja Sava. Ustrezne študije še 
do danes niso bile izvedene. 

 

27. Za zvezdogleda in upiravca se je izdelava študij zahtevala že v primeru projekta HE Brežice. OP za 
DPN za območje HE Brežice, faza – pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila (Geateh 
d.o.o., št. naloge: OP 136/08, datum: marec 2010, dopolnjeno julij 2010) z dodatkom za varovana 
območja (Aquarius d.o.o., št. naloge 118-08VO, datum: marec 2009, dopolnjeno 14. Julij 2009, 
marec 2010, julij 2010), str. 63, 67: »Vplivov na zvezdogleda in upiravca ni možno oceniti (ocena 
X).« ZRSVN je v mnenju o ustreznosti OP in dodatka za varovana območja za DPN za območje HE 
Brežice (št. dokumenta: 6-II-370/4-O-10/DK, z dne 18.10.2010), ob pregledu dopolnjenega OP in 
Dodatka za DPN za HE Brežice ugotovil: »Oceno X zato nadomeščamo z oceno C, ki podobno kot 
ocena X, pogojuje sprejemljivost izvedbe plana z dodatnimi raziskavami, ob tem pa še z zahtevo 
po tehničnih omilitvenih ukrepih.« Okoljsko poročilo za DPN za območje HE Brežice – Narava 
(Geateh načrtovanje in izvajanje d.o.o., Naš znak: 277-ZS, 22.11.2010), ki naj bi bilo dopolnjeno 
na podlagi mnenj ZRSVN, ZZRS in MOP, še vedno navaja na str. 242: »Oceno X zato nadomeščamo 
z oceno C, ki podobno kot ocena X, pogojuje sprejemljivost izvedbe plana z dodatnimi 
raziskavami, ob tem pa še z zahtevo po tehničnih omilitvenih ukrepih.«  
 

28. Študije/ raziskave za zvezdogleda niso bile izvedene do danes, ko je gradnja HE Brežice že 
zaključena in ko se končuje postopek PVO za HE Mokrice. Prav tako za platnico. Kljub temu, da 
smo DPRS, ZZRS in ZRSVN ves čas trajanja postopka PVO zahtevali dodatne raziskave, te do danes 
niso bile izvedene. ZZRS, št. dokumenta 4202-52/2015/5 z dne 30.5.2017 zahteva izdelavo 
ihtiološke študije, ki se jo razširi v interdisciplinarno študijo, saj dokler ne bo na voljo rezultatov 
take študije, se zaradi pomembnosti izlivnega dela Krke kot habitata za ribe ter preteklih izkušenj 
z načrtovanjem izlivnega dela Mirne, do takega ukrepa ne morejo opredeliti. Dalje: »Po pregledu 
objavljene dokumentacije ugotavljamo, da od izdaje mnenja št. 4202-52/2015/2 z dne 18.8.2015 
do dne objave nove verzije dokumentacije PVO (30.5.2017), rezultatov takšne študije še vedno ni 
na voljo.«. ZZRS striktno zahteva ihtiološko študijo v fazi PVO, da bi se lahko brez razumnega 
dvoma opredelil do načrtovanih ukrepov in ocenil vpliv posega na populacije. ZZRS (št. dokumenta 
4202-52/2015/7 z dne 4.8.2017) ponovno opozori, da je potrebno izdelat interdisciplinarno 
ihtiološko študijo, saj ni na voljo zadovoljivih informacij. Podobno ponovi in potrdi predstavnik 
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ZZRS na javni obravnavi z dne 14.5.2018. Tudi DPRS ves čas vztrajamo pri izdelavi študij, ki niso 
predložene niti v postopku Prevlade za HE Mokrice. Očitno je, da zaradi neobstoja zahtevanih 
študij, ostaja dejansko stanje nepopolno ugotovljeno in presoje tako sploh ni mogoče narediti. 
Tudi obstoječi monitoringi/ raziskave/ študije/ smernice za obdobje 2007-2017, ki jih ZZRS izdeluje 
za HESS d. o. o., navajajo potrebe po dodatnih raziskavah. Samo Podgornik, zaposleni na ZZRS, je 
na ustni obravnavi 14.5.2018 pritrdil DPRS, da bi bilo potrebno izvesti še dodatne študije. Naj 
opozorimo, da so potrebe po dodatnih raziskavah navedene tudi v poročilu CKFF (2008). Investitor 
teh raziskav ni naročil, prav tako se ZRSVN do danes ni opredelil do potrebnih raziskav.  
 

29. Potrebno se je namreč zavedati, da je investitor bil dolžan izvesti vse potrebne raziskave, kar je 
DPRS opozarjal ves čas trajanja postopka PVO za HE Mokrice. Opozorili smo tudi na smernice EU4, 
ki navajajo, da mora investitor pri načrtovanju predvideti in zagotoviti ustrezne podatke, med 
drugim tudi s področja biologije, ki vključujejo informacije o vseh pomembnih vidikih (življenjski 
ciklus in sezonsko variabilnost). Takšne raziskave lahko včasih trajajo več let, preden lahko 
zadostno zajamejo življenjski cikel tarčnih vrst in habitatnih tipov. Ekološka raziskava platnice je 
bila poleg DPRS zahtevana še s strani ZRSVN in ZZRS in do danes ni bila izvedena. V primeru HE 
Brežice sta bili zahtevani ekološki študiji za upiravca in zvezdogleda, ki prav tako do danes nista 
bili izvedeni. Raziskave se zahtevajo že ves čas trajanja postopkov za HE Brežice in HE Mokrice, 
v postopkih se zlasti izpostavljajo vrste platnica, zvezdogled in upiravec, vendar raziskave do 
danes niso bile izdelane/ izvedene. Smernice Evropske komisije navajajo, da mora ustrezna ocena 
temeljiti na najboljših razpoložljivih podatkih, da se za te namene lahko zahtevajo terenske 
raziskave. DPRS smo vztrajali ves čas trajanja postopka, da investitor izpolni svoje dolžnosti 
(izvede vse potrebne terenske raziskave), skladno z evropsko in nacionalno zakonodajo.  
 

30. DPRS vztrajamo, da se izdelajo vse zahtevane raziskave / študije iz pogojnega soglasja k posegu 
HE Brežice in zahtevane v okviru PVO za HE Mokrice, da se ugotovi dejansko stanje. 
Odgovornost za pripravo vseh potrebnih raziskav je na strani investitorja. Naloga 
prvostopenjskega organa pa je prvenstveno, da poskrbi za to, da se v postopku zagotovijo in 
ugotovijo vsi potrebni podatki in podlage, ki so potrebni za presojo vplivov na okolje in 
zavarovana območja, česar pa ARSO v postopku PVO za HE Mokrice ni naredil.  

 

31. Poročilo o vplivih na okolje v tekstu navaja podatke za nekatere vrste iz različnih študij, kar je zelo 

nepregledno in nepopolno. Ocene velikosti vpliva posega niso možne, če manjkajo osnovni 

podatki o vseh vrstah in HT in sicer: velikosti populacij in hektarji habitatov pred posegom, ter 

poškodovanost/ izgube populacij oz. odstotki izgubljenih habitatov po posegu (neposredni, 

daljinski in kumulativni vpliv). Dodatek navaja samo neposredno izgubo con za kvalifikacijske vrste 

in HT, kljub temu, da so nekatere cone slabe, zaradi pomanjkanja podatkov. Uporabljati cone kot 

nadomestek velikosti habitata vrste oz. površine habitatnega tipa nikakor ni sprejemljivo, ker 

vrste oz. HT v coni niso enakomerno razporejeni. Ne prostorsko, ne številčno, ne po stanju 

ohranjenosti. Izjave, saj je manj kot 1%, so potem neprimeren logični zaključek. 

32. Od ocene velikosti vpliva (neposrednega, daljinskega, kumulativnega) je namreč odvisen obseg 

omilitvenih ukrepov/izravnalnih ukrepov. Npr.  če je platnica izgubila že na 41 km dolžine Save 

vsa drstišča, pojavlja pa se le od Medvod do hrvaške meje, ter ob dejstvih, ki temeljijo na podlagi 

ihtioloških monitoringov izvedenih na obstoječih HE na spodnji Savi, v katerih ugotavljajo, da so 

se populacije reofilnih vrst rib zmanjšale ali celo izginile, da so strukture populacij porušene, da je 

Sava ključni habitat platnice ter zvezdogleda, obstaja razumen dvom v ustreznost sprejetih 

ukrepov za omilitev/izravnavo vplivov. Prav tako ni jasno kolikšen delež populacije oz. habitata naj 

bi predvideni omilitveni oz. izravnalni ukrepi ohranjali. Ohranjati je potrebno viabilne populacije 

                                                           
4  Evropska komisja, maj 2018. The Guidance on the Requirements for hydropower in relation to Natura 2000.   
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(glej točko 53). Neposredno pa bo uničene 78 % notranje cone platnice, daljinsko celotno območje 

Natura 2000 Spodnja Sava, pri zvezdogledu pa bo uničene 84 % notranje cone. 

33. Skladno s 6. odstavkom 3. člena Pravilnika o presoji in pa upoštevaje dosedanjo ustaljeno prakso 

Upravnega sodišča RS (zlasti v zadevi, povezani z vetrnicami na Volovji rebri), se pri ugotavljanju 

in ocenjevanju vplivov plana ali posega v naravo na varovana območja uporabljajo: 

 

 obstoječi, javno dostopni podatki o stanju prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih 

habitatov in habitatnih tipov; 

 podatki o stanju vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov ter kakovosti struktur in rabe, 

nujnih za presojo njihovega ugodnega stanja, pridobljeni s terenskimi ogledi in popisi; 

 ocene učinkov planov ali posegov v naravo na podlagi predložene dokumentacije, pisnih virov, 

ki so na razpolago, oziroma pridobljeni s terenskimi ogledi in popisi; 

 kvantitativni modeli napovedi; 

 podatki in ocene iz primerljivih primerov že izvedenih presoj sprejemljivosti planov ali posegov 

v naravo; 

 strokovna mnenja in ocene. 

Ugotovitve in presoje v postopkih presoje sprejemljivosti morajo biti pridobljene z uporabo najboljših 

dostopnih metod ter prednostno izhajati iz aktualnih podatkov glede kakovosti struktur habitata 

vrste ali habitatnega tipa in obstoja rabe prostora ali naravnih dobrin, nujnih za zagotavljanje 

ugodnega stanja habitata vrste ali habitatnega tipa (ibid, 7. odst). 

34. Podobno velja za določbo 6(3) člena Habitatne direktive: »uradna oseba lahko soglaša s 

projektom šele po tistem, ko se prepriča, da ta ne bo škodoval celovitosti območja«. Če torej 

organ ne bo preučil vseh razpoložljivih in posredovanih mu podatkov in argumentov, ne glede na 

datum nastanka, se ne bo mogel prepričati v neškodljivost načrtovane postavitve HE Mokrice na 

varovane vrste rib.  

35. ZZRS je za naročnika  HESS d.o.o. izdelal maja 2017 Strokovne smernice za projektno 

dokumentacijo za izvedbo mirnega območja (MO4) pri HE Mokrice v katerih je navedel: »...v 

postopkih presojanja vplivov na okolje se izdela dodatna študija, ki bo opredelila vplive HE 

Mokrice na ribje vrste na območju spodnje Save in bo določila potrebne ukrepe.«. Dalje 

Strokovne smernice ZZRS navajajo, da zahteve glede drstnega habitata za vse vrste rib niso dobro 

znane. Tudi ZRSVN v dokumentu št. 6-II-271/2-O-15/AH z dne 14.8.2015 zahteva izdelavo 

ihtiološke študije. Prav tako smo DPRS zahtevali, ves čas trajanja postopka, da se izvede ihtiološke 

študije, ki bodo opredelile ekologijo in biologijo platnice, ter študije za zvezdogleda in upiravca. 

Do danes ni bilo izvedene nobene take študije. Prav tako monitoringi, ki jih je ZZRS izvajal za 

naročnika HESS d.o.o. opozarjajo, da je potreben daljši monitoring na že obstoječih akumulacijah 

HE Vrhovo, HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško, da bi lahko ocenili dejanski vpliv HE na ribje 

populacije, ter da so potrebne dodatne raziskave nekaterih ribjih vrst. V Strokovnih smernicah 

ZZRS 2017, ki povzema vse izvedene monitoringe za investitorja/naročnika HESS d.o.o. na 

obstoječih akumulacijah, navaja: »Populacije vseh reofilnih vrst v akumulacijah upadejo, 

zvezdogled, kesslerjev globoček in upiravec izginejo.«. »Za platnico natančnejših podatkov o 

njenih ekoloških zahtevah v dostopni objavljeni znanstveni literaturi ni. /.../ optimalni habitat 

platnice se nahaja v tekočih, srednje velikih do velikih vodotokih Donave (Povž in Sket, 1990; 

Kottelat in Freyhof, 2007) s kamnitim dnom (Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006). V času drsti pa 
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poseljuje tudi manjše vodotoke s potopljenim vodnim rastlinjem in/ali prodnatim dnom (Povž in 

Sket, 1990; Kottelat in Freyhof, 2007), pri čemer ji takrat ustrezajo večje hitrosti vodnega toka.« 

Nepoznavanje ekologije platnice dokazuje tudi dejstvo, da so v Strokovnih smernicah ZZRS 2017 

pri ekoloških zahtevah vrst spodnje Save kot litofilne drstnice navedene podust, klen in pisanka, 

hkrati navajajo da je platnica najbolj podobna po ekoloških zahtevah podusti. Hkrati pa sočasno 

navajajo/ zavajajo, da je platnica fito-litofilna drstnica, ki  se lahko drsti tudi na vodnih rastlinah/ 

makrofitih v območjih z mirno vodo znotraj akumulacij, za kar ni nobenih dokazov in po mnenju 

strokovnjakov nikakor ne drži. Raziskave namreč kažejo: »Z raziskavami drstišč v akumulacijah 

spodnje Save do sedaj nismo potrdili, da se platnica v akumulaciji drsti. To seveda ne preseneča, 

saj je platnica tipična litofilna drstnica, ki se drsti na čvrsti kamnito-prodnati podlagi, ta pa se 

pojavlja le na mestih s hitrim vodnim tokom, ki ga v akumulacijah ni. Trenutni rezultati nakazujejo, 

da populacija platnice na območju HE Arto-Blanca kot tudi na območjih HE Boštanj in HE Krško ni 

v ugodnem stanju. Obstoj oziroma vitalnost populacije bo možno ugotoviti s spremljanjem stanja 

v daljšem časovnem obdobju. (Zabric in sod., januar 2017).«. 

36. Stranski udeleženec prvostopenjski organ vseskozi opozarja, da so podatki, ki jih je investitor 

predložil v PVO za HE Mokrice nezadostni, kar velja enako za Poročilo o vplivih na okolje, za 

korektno izvedbo presoje vplivov posega na mnoge varovane vrste, ki bi lahko rezultirala v izdaji 

okoljevarstvenega soglasja. Za nekatere vrste organ s strani investitorja sploh ni prejel nikakršnih 

podatkov, ki bi presojo omogočali, npr. za zvezdogleda, upiravca, kesslerjevega globočka, bolena, 

lipana, sulca. V takšni situaciji mora organ zaradi previdnostnega načela izdajo okoljevarstvenega 

soglasja za poseg zavrniti. Že sam Zakon o varstvu okolja in pa na njegovi podlagi izdana Uredba o 

vsebini poročila o vplivih nameravanega posega v okolje in načinu njegove priprave (zlasti 7. in 8. 

člen) določata, da organ od investitorja lahko zahteva dodatne podatke, kadar je to potrebno za 

razjasnitev dejanskega stanja. Za področje presojanja vplivov posegov na območja Natura 2000 

obstaja še en predpis, ki je tukaj lex specialis, namreč »Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov 

izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja«. Ta v že omenjenem 6. odstavku 3. 

člena  izrecno določa, da se poleg obstoječih javno dostopnih podatkov za namene ugotavljanja 

vplivov posega na varovane vrste uporabljajo tudi »podatki o stanju vrst, njihovih habitatov in 

habitatnih tipov, nujni za presojo njihovega ugodnega stanja, pridobljeni s terenskimi ogledi in 

popisi.« Nacionalni predpis je torej jasen: kadar na voljo ni dovolj podatkov, na katere bi organ 

lahko oprl pozitivno okoljevarstveno soglasje, potem je z ustreznimi terenskimi ogledi in popisi 

potrebno zagotoviti manjkajoče podatke. 

37. Še bolj je v prejšnjih dveh točkah omenjena določba nedvoumna, če jo beremo v kombinaciji z 

odstavkom 2 člena 3 istega Pravilnika: »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 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.« 

38. Smernice evropske komisije Assesment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 

sites, Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 

92/43/EEC (European Communities, 2002)5 navajajo, v primerih, kadar so različna mnenja med 

deležniki, je nujno izvesti nadaljnje raziskave, da se ugotovi vpliv projekta ali plana. Dalje navaja, 

                                                           
5 European Communities (2002). Assesment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites, Methodological 
guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC. 
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da je potrebno za ustrezno presojo vplivov zagotoviti primerne podatke, kjer informacije niso 

znane ali nedostopne, je nujno izvesti nadaljnje raziskave.  

39. Poročilo o vplivih na okolje za HE Mokrice in Dodatek izpostavljata samo zagotavljanje 

povezljivosti, popolnoma pa ignorira ohranjanje celovitosti območij Natura 2000. Presojevalec 

je cilje prepisal iz PUN, ker ZRSVN v smernicah ni določil specifičnih ciljev ne za Krko in ne za Savo! 

Katere so npr. specifične lastnosti, strukture, procesi habitata, ki se ohranjajo, da zagotavljajo 

ohranjanje ugodnega stanja vrst? Direktiva o habitatih, člen 6(3): Pri vsakem načrtu ali projektu, 

ki ni neposredno povezan z upravljanjem območja ali zanj potreben, pa bi sam ali v povezavi z 

drugimi načrti ali projekti lahko pomembno vplival na območje, je treba opraviti ustrezno presojo 

njegovih posledic glede na cilje ohranjanja tega območja. Glede na ugotovitve presoje posledic 

za območje in ob upoštevanju določb odstavka 4 pristojni nacionalni organi soglašajo z načrtom 

ali projektom šele potem, ko se prepričajo, da ne bo škodoval celovitosti zadevnega območja in, 

če je primerno, ko pridobijo mnenje javnosti. V primeru platnice bi bilo območje Natura spodnja 

Sava celovito uničeno (neposredno 78 %, daljinski vpliv pa celotno območje Natura 2000). V 

primeru zvezdogleda pa bi bilo celovito uničeno njegovo območje pojavljanja (neposredno 84 % 

notranje cone!, daljinsko celotna notranja cona). (Glej točko 33) 

40. V predsodnem postopku C-304/05, točka 26, je bilo odločeno: »Pristojni organi posameznih držav 

članic skladno s členom 6(3) Direktive o habitatih soglašajo z določenim načrtom ali projektom, ki 

ni neposredno povezan z upravljanjem območja ali za to ni potreben, vendar pa bi ga lahko 

pomembno poškodoval, šele po tem, ko na podlagi presoje posledic načrta ali projekta za to 

območje ugotovijo, da kot tako ne bo poškodovano, in po tem ko, če je primerno, pridobijo 

mnenje javnosti. Sodišče je v zvezi s tem že ugotovilo, da ta določba uvaja postopek, ki naj s 

pomočjo predhodne presoje zagotovi, da se soglasje k takšnim načrtom ali projektom izda samo, 

če temu območju kot takemu ne škodujejo (glej tudi sodbe C-127/02, točka 34, C-239/04, točka 

19). Dalje v predsodnem postopku C-304/05, točka 28 je bilo razsojeno: Kot je Sodišče v tem 

pogledu že odločilo, se sme soglasje k obravnavanemu načrtu ali projektu izdati le pod 

predpostavko, da so se organi z gotovostjo prepričali o tem, da načrt ali projekt na zadevno 

območje kot tako ne bo vplival negativno. Temu je tako, če z znanstvenega vidika ni nobenega 

razumnega dvoma, da taki učinki ne obstajajo (glej tudi sodbe C-127/02, točki 56 in 59, C-239/04, 

točka 20).  

41. DPRS je prvostopenjski organ v postopku PVO za HE Mokrice izrecno opozoril, da mora pri 

odločanju uporabiti predpisano strogo 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…]. Iz povedanega v prejšnjih točkah izhaja, da je dokazno breme o 

neobstoju škodljivih učinkov na strani investitorja. Določbe člena 6(3) Habitatne direktive torej 

pomenijo obrnjeno dokazno breme, kar sicer za previdnostno načelo v splošnem ne velja nujno. 

ZUP-UPB2 v 1. odstavku 237. člena določa, da je razlog za izpodbijanje odločbe, če je bil pri izdaji 

odločbe materialni predpis napačno uporabljen oz. sploh ni bil uporabljen.  

42. Tukaj je treba opozoriti, da je problematika 'previdnostnega načela' zelo kompleksna, ter da 

različni mednarodni dokumenti in konvencije previdnostno načelo za različna področja 

opredeljujejo različno strogo. Vendar je od vseh opredelitev previdnostnega načela najstrožja 
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prav opredelitev, ki izhaja iz člena 6(3) HD in zgoraj citiranih sodb Evropskega sodišča. 

Opredelitve iz Sporočila Evropske komisije, veljajo na splošno v zvezi s tveganji za negativne učinke 

pojavov, proizvodov in postopkov in so manj stroge od teh, ki izhajajo iz člena 6(3) Habitatne 

direktive6. Še več, iz določil člena 6(3) HD izhaja, da je dokazno breme o neobstoju škodljivih 

učinkov na strani investitorja. Določbe člena 6(3) Habitatne direktive torej pomenijo obrnjeno 

dokazno breme, kar sicer za previdnostno načelo v splošnem navadno ne velja7.  

43. Pristojni nacionalni organ mora zavrniti izdajo soglasja k obravnavanemu načrtu ali projektu, kadar 

ni gotovo, da ni škodljivih učinkov za celovitost zadevnega območja, merilo za izdajo soglasja iz 

člena 6(3), drugi stavek HD vključuje previdnostno načelo in omogoča, da se učinkovito preprečijo 

škodljivi vplivi predvidenih načrtov ali projektov na celovitost varovanih območij. Presoja, 

opravljena na podlagi člena 6(3) HD, zato ne sme biti pomanjkljiva in mora obsegati celovite, 

natančne in dokončne ugotovitve ter sklepe, ki lahko odstranijo vsak razumen znanstveni dvom 

o učinkih del, ki so bila predvidena na zadevnem varovanem območju. Kadar ni mogoče odstraniti 

vsakega razumnega dvoma se uporabi načelo previdnosti in se odloči v korist narave. 

44. V sodbi C-521/12 v točki 26 je sodišče razsodilo: Opozoriti je namreč treba, prvič, ker mora 

pristojni nacionalni organ zavrniti izdajo soglasja k obravnavanemu načrtu ali projektu, kadar ni 

gotovo, da ni škodljivih učinkov za celovitost zadevnega območja, merilo za izdajo soglasja iz 

člena 6(3), drugi stavek, Direktive o habitatih vključuje previdnostno načelo in omogoča, da se 

učinkovito preprečijo škodljivi vplivi predvidenih načrtov ali projektov na celovitost varovanih 

območij. Manj strogo merilo za izdajo soglasja ne bi moglo tako učinkovito zagotoviti uresničitve 

cilja varstva območij, h kateremu stremi navedena določba (sodbi Waddenvereniging in 

Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, EU:C:2004:482, točki 57 in 58, in Sweetman in drugi, 

EU:C:2013:220, točka 41). Dalje v točki 27: Presoja, opravljena na podlagi člena 6(3) Direktive o 

habitatih, zato ne sme biti pomanjkljiva in mora obsegati celovite, natančne in dokončne 

ugotovitve ter sklepe, ki lahko odstranijo vsak razumen znanstveni dvom o učinkih del, ki so bila 

predvidena na zadevnem varovanem območju (glej v tem smislu sodbo Sweetman in drugi, 

EU:C:2013:220, točka 44 in navedena sodna praksa). Dalje v točki 28: Uporaba previdnostnega 

načela v okviru izvajanja člena 6(3) Direktive o habitatih zato od pristojnega nacionalnega organa 

zahteva, da presodi posledice projekta za zadevno območje Natura 2000 glede na cilje ohranjanja 

za to območje in ob upoštevanju varstvenih ukrepov, ki jih vsebuje navedeni projekt, s katerimi se 

želi izogniti ali zmanjšati morebitne škodljive učinke, ki se neposredno povzročijo za to območje, 

da bi se zagotovilo, da ta projekt ne škodi celovitosti navedenega območja. V točki 29 je sodišče 

razsodilo: »Nasprotno pa v okviru presoje posledic projekta, določene v navedenem členu 6(3), ni 

mogoče upoštevati varstvenih ukrepov, ki jih določa projekt in s katerimi se želi izravnati 

negativne učinke tega projekta na območje Natura 2000.« 

45. Načrtovana HE Mokrice bi imela bistven vpliv tudi na prednostna habitatna tipa Polnaravna suha 

travišča in grmiščne faze – kukavičevke prisotne* (6210*) in Obrečna vrbovja* (91E0*). HT 6210* 

bi bilo uničenega 32,42 ha (24,1 ha) in se ga bi nadomeščalo na površini cca 39 ha (uporaba 1,5 

nadomestnega faktorja). Dalje v Poročilu o vplivih na okolje se ukrep spremeni, da se suhe travnike 

nadomešča le v obsegu približno 14 ha, ker naj bi v okviru DPN zaradi omejitev v prostoru ne bi 

bilo dovolj razpoložljivih površin. Dalje Poročilo o vplivih na okolje navaja, da je ukrep 

                                                           
6 Vso kompleksnost problematike previdnostnega načela podrobno razčlenjuje npr: Trouwborst, A. (2007): The Precautionary 
Principle in General International Law: Combating the Babylonian Confusion. RECIEL 16(2): 185-195. 
7 Glej istotam, strani 192 do 193. 
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nadomeščanja suhih travišč izvedljiv. Gre za popolno zavajanje. V poročilu8 o pregledu izvedbe 

omilitvenih in izravnalnih ukrepov na območju HE Brežice so ugotovili, da nadomestni habitat suha 

travišča ni vzpostavljen, da je travnik kot nadomestni habitat konvencionalno intenziven, ter da 

na travniku v veliki večini uspevata le enoletna suholetnica (Erigeron annuus) in invazivna zlata 

rozga (Solidago sp). Zaključijo: »Nadomestni habitat suhi travnik ni ustrezno izveden, propada in 

ne služi namenu.« Prav tako ZRSVN v okviru strokovnega nadzora spremljanja izvedbe in stanja 

ukrepov za naravo v okviru izgradnje HE Brežice (št. dokumenta: 6-II-99/6-O-19/BK z dne 2.8.2019) 

ugotovi: »Na severnem/ travniškem delu ni vzpostavljeno suho travišče, ampak navadni gojeni 

travnik. NH ni izveden ustrezno.«. Torej zaradi gradnje HE Brežice smo že izgubili približno 7 ha 

prednostnega HT 6210*. Na območju načrtovanega posega se nahaja tudi prednostni HT Obrečna 

vrbovja* (91E0*), katerega bi bilo uničenega 56,55 ha, zato je predvidena izvedba nadomestnih 

habitatov na površini 55 ha. Dalje piše, da je ukrep izvedljiv in upoštevan. Ponovno naj opozorimo, 

da je bilo v okviru poročila (Ploj 2018) ugotovljeno, da na brežinah ter po nasipu NH1 in NH2, 

zaradi aktivnega izkopavanja še ni urejena zasaditev obrečnega vrbovja, jelševja in jesenovja ter 

doba. Severni del NH1 je poraščen z invazivno zlato rozgo (Solidago sp.). Prav tako je ZRSVN v 

okviru svojega nadzora ugotovil, da NH1 in NH2 še nista vzpostavljena zaradi podaljšane rudarske 

koncesije.  

46. Sodišče je tudi že odločilo v primerih, ko gre za nadomeščanje uničenih prednostnih in 

neprednostnih habitatnih tipov in vrst. V sodbi C-521/12, točka 23 je zapisano: Direktiva o 

habitatih, člen 6(4): Če je treba kljub negativni presoji posledic za območje izvesti načrt ali projekt 

iz nujnih razlogov prevladujočega javnega interesa, vključno tistih socialne ali gospodarske narave, 

in ni drugih ustreznih rešitev, država članica izvede vse izravnalne ukrepe, potrebne za zagotovitev 

varstva celovite usklajenosti Nature 2000. O sprejetih izravnalnih ukrepih obvesti Komisijo. Če je 

zadevno območje območje s prednostnim naravnim habitatnim tipom in/ali prednostno vrsto, 

se lahko upoštevajo le razlogi, povezani z zdravjem ljudi ali javno varnostjo, ali koristnimi 

posledicami bistvenega pomena za okolje ali drugimi, po predhodnem mnenju Komisije nujnimi 

razlogi prevladujočega javnega interesa. 

47. Sodišče je odločilo v primeru prednostnih habitatnih tipov v C-258/11, Točka 42: Taka presoja a 

fortiori velja za zadevo v glavni stvari, ker naravni habitat, ki ga bo prizadel predvideni cestni 

projekt, spada med prednostne naravne habitatne tipe, ki jih člen 1(d) te direktive opredeljuje kot 

"naravne habitatne tipe, ki so […] v nevarnosti, da izginejo“, za njihovo ohranitev pa je Evropska 

unija „še posebej odgovorna“. Dalje v Točki 43: Pristojni nacionalni organi zato ne smejo dovoliti 

posegov, ki bi lahko trajno ogrozili ekološke značilnosti območij, ki zajemajo prednostne naravne 

habitatne tipe. To bi bilo med drugim podano, kadar lahko poseg pripelje do izginotja ali delnega 

in nepopravljivega uničenja prednostnega naravnega habitatnega tipa na zadevnem območju. 

48. Upoštevati je potrebno tudi kumulativne vplive (HE Brežice + HE Mokrice) izgub prednostnih 

habitatnih tipov in drugih naravovarstveno visoko vrednotenih HT. V Zvezku 5 ocenjujejo, da bi 

bilo ob vzpostavitvi akumulacijskega bazena potopljenih cca 165 ha, skupaj v primeru izgradnje 

HE Mokrice pa več kot 200 ha naravovarstveno pomembnih HT.  

49. Zvezek 1, str. 57, točka 10 je naveden ukrep iz uredbe za DPN za HE Mokrice: »Če bi ugotovitve 
monitoringa ribjih populacij v izlivnem delu Krke pokazale, da ribje populacije, predvsem manjše 
vrste, kot so npr. nežice, globočki, zvezdogled in upiravec, niso v ugodnem stanju in preko 

                                                           
8 Ploj, A. (2018): HE Brežice – obljube in realnost. Pregled realizacije obljubljenih nadomestnih habitatov in omilitvenih 

ukrepov. DOPPS – BirdLife Slovenija, Ljubljana. 
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akumulacije ni zadostne genske povezljivosti s populacijami v reki Sotli še s preostalim naravnim 
predelom Save pod akumulacijo hidroelektrarne, se potrebna zadostna genska povezljivost 
zagotovi umetno, npr. z izlovom in prenašanjem osebkov ali z umetnim gojenjem in vlaganjem ali 
z drugimi ustreznimi ukrepi. Dolgoročno ugodno stanje populacij omenjenih vrst rib je v izlivnem 
delu Krke potrebno zagotoviti z vzpostavitvijo ustreznega habitata.« Poročilo (Ploj 2018) ugotovi, 
da se monitoringi in spremljanje populacij, kateri bi pokazali učinkovitost omilitvenih ukrepov, ne 
izvajajo, kljub njihovi obvezni izvedbi. Da bi se dokazala dejanska funkcionalnost prehoda za vodne 
organizme, bi bilo potrebno izvesti monitoring. ZRSVN v poročilu o nadzoru zapiše, da ustreznost 
habitata za reofilne vrste lahko potrdi samo monitoring. Tudi DPRS nismo seznanjeni z 
monitoringi. Zahtevamo, da se Poročilo o vplivih na okolje in Dodatek opredelita do ukrepa z 
izlovom in prenašanjem osebkov ali z umetnim gojenjem in vlaganjem. Potrebno je sprejeti 
ukrepe, ki zagotavljajo ohranjanje viabilnih populacij oz. v ugodnem stanju (glej točka 53). Je tudi 
neizvedljiv, ker Slovenija nima umetnih gojišč, jih ne znamo niti vzrejati. Prav tako je neustrezen 
ukrep izlov in prenašanje, saj so nekatere vrste zelo občutljive na izlov (npr. zvezdogled), prav tako 
ni pregleda stanja rib v Sloveniji, tako da se niti ne ve od kod bi jih lahko izlavljali. Prenos med 
porečji ni dovoljen. Obstaja utemeljen dvom v izvedljivost tega ukrepa. Na kar smo DPRS že 
opozorili v mnenju za PVO za HE Mokrice 2015, leta 2017 je bil ta ukrep izbrisan. Poročilo o vplivih 
na okolje in Dodatek bi se do tega ukrepa iz uredbe za DPN za HE Mokrice morala opredeliti. 

 
50. Zvezek 2, str. 145: »Sava s svojo zajezitvijo močno duši odtok in pretok Krke v izlivnem odseku in 

še gorvodneje od Velikih Malenc.« V Dodatku za OP DPN HE Brežice je zapisano, da »Izvedba 

posegov v reki Krki ni sprejemljiva! (utrjevanje brežin, izvedba pragu za stabilizacijo dna) – ukrep 

velja za DPN iz marca 2009, kasneje (februar 2010) je bilo območje DPN zmanjšano, posegi v Krki 

niso predvideni.9« Pri  Brežicah so bili posegi v Krko nesprejemljivi, v primeru HE Mokrice pa se bi 

uničujoči posegi dovolili, preplavitev območja in fizično uničenje drstišč, ki so bila v dodatku 

prepoznana kot »Izrednega pomena drstišča platnice (potencialno pa tudi bolena, pohre, 

upiravca, zvezdogleda, velike nežice in zlate nežice) v izlivnem delu Krke, pa tudi ostalih drstišč v 

Krki (drstišče pri Krški vasi in drstišče cca 200 m pred starim mostom čez Savo in Krko). Ohranitev 

teh drstišč je še posebej pomembno tudi zato, ker bodo zaradi nastanka akumulacije Save in 

preplavitve, ribe izgubile zelo pomembni drstišči v Savi (drstišče približno 1 km pod jezom NEK in 

drstišče »Amerika«), zato se bodo primorane seliti na druga drstišča.« V primeru gradnje HE 

Mokrice bi bila uničena še vsa zadnje drstišča v spodnji Savi in še na sotočju s Krko. Nerazumljivo 

je, da se je brez kakršnih koli dodatnih ihtioloških raziskav stališče spremenilo, ob dejstvu, da se 

je že takrat vedelo, da je drstišče izrednega pomena za platnico, hkrati pa za vse potencialne vrste 

nikoli ni bil izvedena raziskava, da bi se lahko ustrezno ocenilo vpliv na vrste.  

51. Ihtiološka raziskava Podgornik in sod. (2009)10: »Kljub zelo intenzivnem vzorčenju v pritokih, ter 

še posebej ciljano na odsekih visokih pretokov, v srednje velikih in majhnih pritokih reke Save 

zvezdogleda nismo našli. Glede na to, da v manjših pritokih in Sotli ni prisoten, je na preiskovanem 

območju njegovo pojavljanje povezano predvsem z reko Savo. Rezultati kažejo, da se je glede na 

pozicijo v vodotoku nekaj več zvezdogledov v Savi zadrževalo v obrežnem pasu, kot pa v osrednjem 

delu vodotoka. Glede na hitrost toka se je večina zvezdogledov jeseni zadrževala v brzicah oziroma 

predelih, ki so vsebovali tudi brzice, pozimi pa v predelih, kjer ni bilo brzic. V Krki se je zvezdogled 

v kvantitativnih vzorcih pojavljal le na izlivnem odseku.« Nad jezom so ga zabeležili le na eni sami 

lokaciji. Tudi, če se bodo vzpostavljali gorvodni nadomestni habitati, kar je v primeru te ekstremno 

občutljive vrste izjemno zahtevna naloga, uspešnosti njihovega delovanja pa ni mogoče vnaprej 

                                                           
9 Okoljsko poročilo za DPN za območje HE Brežice. Dodatek za varovana območja v skladu s Pravilnikom o presoji 
sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, Aquarius d.o.o. Ljubljana, junij 2010. 
10 Podgornik s sod. (2009). Ihtiološke raziskave Save in pritokov od Krškega do meje; HE Brežice - izgradnja HE na spodnji Savi. 
ZZRS, Spodnje Gameljne, 2009. Naročnik: HSE d.o.o. 
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predvideti, je vprašljivo, če bodo ohranjali ugodno stanje vrste, ki je vezano na reko Savo. 

Raziskave že kažejo, da se zvezdogled na območju akumulacij ne ohranja, ohranja se samo v 

pritokih, kar pomeni izolirane populacije. Vrsta je na območju spodnje savskih akumulacij in v 

kontinentalni biogeografski regiji v neugodnem stanju in stanje se slabša! V Strokovnih 

smernicah ZZRS 2017, ki povzema vse izvedene monitoringe za investitorja/ naročnika HESS d.o.o. 

na obstoječih akumulacijah, navajajo: »Populacije vseh reofilnih vrst v akumulacijah upadejo, 

zvezdogled, kesslerjev globoček in upiravec izginejo.«. 

52. Poročilo o vplivih na okolje v različnih dokumentih ves čas navaja, da je platnica litofilna in fitofilna 

drstnica. V študiji Ihtiološke raziskave Save in pritokov od Krškega do meje (Podgornik S. in sod., 

2009., ZZRS) so na str. 71 za platnico pod Biologija vrste zapisali »Spolno dozori v tretjem letu 

starosti. Drsti se pri temperaturi 10-14 °C (Kottelat in Freyhof, 2007) od aprila do maja v jatah v 

hitro tekoči vodi in brzicah na prodiščih, običajno istih kot tudi podust, klen in pisanka.« Torej 

navajanje v poročilu o vplivih na okolje, da je platnica litofilna in fitofilna vrsta, da bodo ustrezna 

nadomestna fitofilna drstišča v akumulaciji ustrezala drsti platnice je neutemeljena, celo 

neresnična. Namreč v akumulaciji ne bo možno zagotavljati hitrega vodnega toka, ki je nujni 

predpogoj za kamnito- prodnato podlago na kateri se drsti platnica, ki je tipična litofilna vrsta.  

Makrofiti, ki predstavljajo fitofilna drstišča uspevajo na zamuljenih tleh, ki se ustvarijo na predelih 

z upočasnjenim vodnim tokom. Torej fitofilna drstišča platnici ne ustrezajo tako zaradi muljaste 

podlage kot tudi zaradi premajhne hitrosti vodnega toka. Tudi raziskave ZZRS opozarjajo, da je 

problem fitofilnih drstišč v akumulacijah nalaganje mulja in nihanje vode za ± 1 m11,12,13 v primeru 

HE Mokrice celo za ± 1,3 m. Poročilo o vplivih na okolje nima ustreznih strokovnih podlag. 

53. Zvezek 2, str. 146, tabela 9: navaja globine drstišč za ribe. Vse so do 0,6 m. Predvidena je dnevna 

denivelacija za 1,3 m. Na str. 166 pa so slike, kjer je jasno označeno območje nihanja vode. Torej 

je to neustrezni nadomestni habitat, saj bodo drstišča enkrat na suhem, drugič potopljena. 

Drstišča v akumulaciji so podvržena zamuljevanju. Pri reofilnih vrstah rib je hitrost vodnega toka 

bistvenega pomena v času drsti, migracij itd. Tudi Dodatek navaja, da sta izvedba in vzdrževanje 

drstišč v sami akumulaciji izredno zahtevna in da pogosto ni omogočena vzpostavitev ustreznih 

hidravličnih razmer za drst, kar dokazujejo tudi monitoringi na obstoječih HE, ki jih je za 

investitorja izvajal ZZRS, v okviru katerih so ugotovili, da na drstiščih v akumulacija drst ni bila 

potrjena. Hitrost toka je pogosto premajhna, prevladuje sediment neustrezne granulacije, na 

katerem se nabirajo obloge in drstišče ni funkcionalno. Opozarjamo tudi, da bi HE Mokrice uničile 

litofilna drstišča, zato je ukrep vzpostavitev fitofilnih drstišč neustrezen! Namreč izravnava se 

škodo litofilnih drstnic! Nadomeščati je potrebno izgubljeno, ne pa tisto kar je potencialno 

izvedljivo. Gre za neustrezen ukrep za reofilne vrste rib, ki so litofilne ali fito-litofilne drstnice, saj 

bodo utrpele izgubo vseh zadnjih drstišč v Savi in na sotočju Krke, ki pa jih ni možno nadomeščati. 

Zaradi predvidenega nihanja vode bodo ta drstišča v akumulaciji predstavljala tudi ekološko past. 

Da obstaja dvom v delovanje tega ukrepa kaže tudi zapisano v dodatku kot dodaten ukrep, da se 

drstišča vzdržuje po potrebi tudi z mehanskim čiščenjem mulja in obrasti. Obstaja tudi resen dvom 

v zagotavljanje ustrezne hitrosti vodnega toka. Če bi bilo možna zadostna hitrost toka, do 

zamuljevanja in obraščanja ne bi prišlo, saj bi vodni tok sam čistil drstišča. Nikjer tudi ni  zapisana 

hitrost denivelacije. Dodatek na str. 233 priporoča (!?, a za 2-3 mesece), da v času drsti 

                                                           
11 Zabric in sod. (2013). Ihtiološki pregled na HE Arto – Blanca v letu 2013. ZZRS, Spodnje Gameljne, december 2013. Naročnik 
HESS d.o.o. 
12 Zabric in sod. (2013). Ihtiološki pregled na HE Boštanj v letu 2013. ZZRS, Spodnje Gameljne, december 2013. Naročnik HESS 
d.o.o. 
13 Zabric in sod. (2014). Monitoring rib v akumulacijah HE krško in njenih pritokih v letu 2014. ZZRS, Spodnje Gameljne, 
december 2014. Naročnik HESS d.o.o. 
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akumulacija ne obratuje kot izravnalni bazen.  To bi moral biti zahtevan ukrep, ki bi jasno določal 

dovoljeno denivelacijo v cm v tem času, hitrost praznjenja akumulacije, časovno opredelitev, ki 

upošteva drst vseh rib itd. Če je to predlagano, mora biti presojan tudi daljinski dolvodni vpliv na 

tiste vrste, ki se bodo drstile nizvodno proti Zagrebu! Dodatek na str. 242 navaja, da je predvideno 

spuščanje le spodnje vode. Ali je to res predvideno kot režim obratovanja, ali le še ena od napačnih 

predpostavk presojevalca? Opis posega/delovanja ne zadošča za presojo. V OP so lahko ukrepi 

napisani bolj pavšalno, v PVO pa morajo biti zapisani natančno, prostorsko, časovno, 

izvedljivostno (npr. Dodatek, str. 219 – 220: Premeščanje proda je napisano zelo pavšalno; str. 228 

– »zagotavljanje oksičnih pogojev v usedlinah akumulacije«. S kakšnim ukrepom se bo to 

zagotavljalo?). Omenjen izdelek je faza PVO in ne OP. 

Slika 2: Vpliv HE Brežic. Poleg drstišč 

so dnevni denivelaciji podvržene vse 

razvojne faze rib, tudi odrasli osebki, 

ki ostanejo ujeti v plitvinah ali na 

suhem. Fotografija posneta na lokaciji 

Sava pri Čateških toplicah, 2.8.2019, 

Meho Tokić.  

 

54. Zvezek 5, str. 196: »Ob razglasitvi novega območja Natura 2000 z varstvenimi cilji zagotavljanja 
povezljivosti (in ne ohranjanja habitata kot takšnega) je na nek način že upoštevan družbeni 
konsenz, da se bomo namreč na račun energetske rabe na območju spodnje Save odpovedali 
habitatom nekaterih, zlasti izrazito reofilnih ribjih vrst (zvezdogled, upiravec …). Ker pa ni nujno, 
da bi bila med njimi tudi platnica, je poudarjena zahteva, da se v izogib fragmentaciji že tako 
okrnjenega  bodočega habitata zagotovi povezava /…/ in povezljivost populacije v širšem 
pomenu.«. Družbeni konsenz je določen z Direktivo o habitatih, člen 1 (i) razlaga kaj pomeni 
»ugodno« stanje ohranjenosti vrste: stanje ohranjenosti vrste pomeni skupek vplivov, ki delujejo 
na to vrsto in lahko dolgoročno vplivajo na razširjenost in številčnost njenih populacij na ozemlju 
iz člena 2. Šteje se, da je stanje ohranjenosti »ugodno«: če podatki o populacijski dinamiki te vrste 
kažejo, da se sama dolgoročno ohranja kot preživetja sposobna sestavina svojih naravnih 
habitatov, in če se naravno območje razširjenosti vrste niti ne zmanjšuje niti se v predvidljivi 
prihodnosti verjetno ne bo zmanjšalo, in če obstaja in bo verjetno še naprej obstajal dovolj velik 
habitat za dolgoročno ohranitev njenih populacij. Direktiva o habitatih, člen 1 (e) razlaga, kaj 
pomeni »ugodno« stanje ohranjenosti habitata: stanje ohranjenosti naravnega habitata pomeni 
skupek vplivov, ki delujejo na naravni habitat in njegove značilne vrste in ki lahko vplivajo na 
njegovo dolgoročno naravno razširjenost, strukturo in funkcije ter dolgoročno preživetje njegovih 
značilnih vrst na ozemlju iz člena. Šteje se, da je stanje ohranjenosti naravnega habitata »ugodno«: 
če so njegovo naravno območje razširjenosti in površine, ki jih na tem območju pokriva, stabilne 
ali se povečujejo, in če obstajajo in bodo v predvidljivi prihodnosti verjetno še obstajale posebna 
struktura in funkcije, potrebne za njegovo dolgoročno ohranitev, in če je stanje ohranjenosti 
njegovih značilnih vrst ugodno, kot je opredeljeno v (i). Država je v skladu z Direktivo o habitatih 
dolžna vzdrževati ali po potrebi obnoviti ugodno stanje ohranjenosti naravnih habitatov in zlasti 
posebnih ohranitvenih območij. Stanje je ugodno, zlasti če so njegovo naravno območje 
razširjenosti in površine, ki jih pri tem pokriva, stabilne ali se povečujejo in če obstajajo in bodo v 
predvidljivi prihodnosti verjetno še obstajale posebna struktura in funkcije, potrebne za njegovo 
dolgoročno ohranitev (Sodišče EU, C-258/11, Sweetman and others točka 36 in 3714).  

 

                                                           
14 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-258/11  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-258/11
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55. Evropsko sodišče je že razsodilo v primeru C-226/08, da je člen 4(2), prvi pododstavek, Direktive 

Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih 

in rastlinskih vrst, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 

2006, treba razlagati tako, da državi članici ne omogoča, da iz razlogov, ki niso okoljevarstveni, 

zavrne soglasje glede vključitve enega ali več območij v osnutek seznama območij, pomembnih 

za Skupnost, ki ga je izdelala Evropska komisija. Druga merila, zlasti gospodarske in socialne 

narave, ne smejo vplivati na razvrstitev območij (zadeva C-355/90 Komisija proti Španiji 

»Močvirja Santoria« [1993] Recueil, str. I-4221, točka 26, zadeva C-44/95 Royal Society for the 

Protection of Birds »Lappel Bank« [1996] Recueil, str. I-3805, točka 26 in zadeva C-3/96, Komisija 

proti Nizozemski, [1998] Recueil, str. I-3031, točka 59 in naslednje).15 

 

56. OBMOČJE NATURA 2000 SPODNJA SAVA – kronologija, z namenom predstaviti pomen spodnje 

Save kot ključnega habitata za ohranjanje viabilnih populacij najbolj ogroženih vrst v spodnji 

Savi, med katerimi so tudi Natura 2000 vrste rib: Spodnja Sava je bila predlagana za območje 

Natura 2000 že leta 2003. Na podlagi ihtioloških raziskav16 se je dopolnil Strokovni predlog 

vključitve območja Spodnja Sava v omrežje Natura 2000 (Zavod RS za varstvo narave in Zavod za 

ribištvo Slovenije 19.11.2009, 24 str.), ki naj bi se tudi upošteval v okviru postopka CPVO. Strokovni 

predlog, ki vključuje 11 vrst rib in 2 vrsti hrošča, sta pripravila ZRSVN in ZZRS na podlagi zaključkov 

biogeografskih seminarjev za Spodnjo Savo in novih podatkov iz ihtiološke raziskave iz leta 2009. 

Ihtiološke raziskave (Podgornik et al., 2009) so pokazale nove podatke o pojavljanju in populacijah 

vrst rib iz Direktive o habitatih v Spodnji Savi in pritokih. Študija obravnava posebej večje reke 

(Krko, Savo in Sotlo) in posebej pritoke teh rek. Na preiskanem območju je bilo ugotovljenih 15 

vrst rib iz Dodatka II Direktive o habitatih. Dopolnjevanje obstoječe mreže območij Natura 2000 

na območju spodnje Save zato temelji na novih podatkih, pridobljenih v okviru te študije in njihove 

primerjave z obstoječimi podatki o razširjenosti posameznih vrst. Pri vrednotenju območja so 

uporabili obstoječe podatke o razširjenosti vrst na nacionalnem nivoju s ponovnim vrednotenjem 

stanja razširjenosti vrst znotraj in zunaj omrežja Natura 2000. Predlagano območje Natura 2000 

Spodnja Sava je bilo ocenjeno s splošno oceno območja odlično – A za vrste zvezdogled 

Romanogobio uranoscopus, upiravec Zingel streber, velika nežica Cobitis elongata, kesslerjev 

globoček Gobio kessleri in zlata nežica Sabanejewia aurata (Tabela 1). 

 

Strokovni predlog vključitve območja Spodnja Sava v omrežje Natura 2000 (ZRSVN in ZZRS, 2009) 

navaja zgodovino predloga območja: 

 

2003: V strokovnih izhodiščih za vzpostavitev omrežja Natura 2000 (Bertok et al., 2003)17 je 

območje Spodnje Save predlagano kot pomembno območje za vrste zvezdogled (Gobio 

uranoscopus), bolen (Aspius aspius), velika nežica (Cobitis elongata) in upiravec (Zingel streber). 

Meja območja sega od izliva Mirne do državne meje s Hrvaško. 

 

 

                                                           
15 Komisija Evropskih Skupnosti, Bruselj, dne 27/06/2007; 2007/2185, K(2007) 2708.  

http://www.volovjareber.si/gradivo/kronologija/20070627_EvropskakomisijaSLOUradniopominizrezaniSPAji.pdf  
16 Podgornik et al. (2009). Ihtiološke raziskave Save in pritokov od Krškega do meje; HE Brežice - izgradnja HE na spodnji Savi, 
ZZRS. Naročnik: HSE - Holding slovenske elektrarne d.o.o.   
17 Bertok M., Budihna N., Pov M., 2003. STROKOVNE OSNOVE ZA VZPOSTAVLJANJE OMREŽJA NATURA 2000 RIBE (PISCES), 
PIŠKURJI (CYCLOSTOMATA), RAKI DESETERONOŽCI (DECAPODA). Zavod za ribištvo Slovenije, Zupančičeva 9, SI-1000 Ljubljana. 
(končno poročilo).  Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Ljubljana. str., digitalne priloge. 

http://www.volovjareber.si/gradivo/kronologija/20070627_EvropskakomisijaSLOUradniopominizrezaniSPAji.pdf
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Tabela 1: Predlog vpisa vrst v standardni obrazec za območje Natura 2000 Spodnja Sava (Bertok 

et al., 2003). 

Koda 
vrste 

Latinsko ime Velikost 
populacije 

Stopnja 
ohranjenosti 

Stopnja 
izolacije 

Splošna ocena 
območja 

1122 Gobio uranoscopus C C C A 

1130 Aspius aspius C C C B 

2533 Cobitis elongata C C B A 

1160 Zingel streber C C C A 
*Opombe k Tabeli 1 in Tabeli 2: Velikost populacije (Relativna gostota in velikost populacije območja glede na 
populacijo države): A 100 % >= p >15%, B 15 % >= p >2%, C 2% >= p> 0%. Stopnja ohranjenosti (Stopnja 
ohranjenosti na območju): A odlična ohranjenost, B dobra ohranjenost, C povprečna ali zmanjšana ohranjenost. 
Stopnja izoliranosti (Stopnja izoliranosti populacije območja): A populacija je (skoraj) izolirana, B populacija ni 
izolirana, ampak je na meji območja razširjenosti, C populacija ni izolirana na širšem območju razširjenosti. 
Splošna ocena območja (Splošna ocena stanja populacije): A odlična, B dobra, C značilna. 

 
2004: Kljub strokovnemu predlogu območje ni bilo vključeno v omrežje Natura 2000 (Uredba o 

posebnih varstvenih območjih, 2004; SDF z dne 29.4.2009) 

2006: Na biogeografskem seminarju za celinsko regijo na Češkem je bila za sedemnajst vrst rib 

zahtevana dopolnitev omrežja. Za 7 vrst rib je bil še posebej izpostavljen dodatek območja 

Spodnje Save (ETC-BD, 2006; Skoberne, 2006): 

1122 Gobio uranoscopus IN MOD 
1160 Zingel streber IN MOD 
1130 Aspius aspius IN MOD G 
1134 Rhodeus sericeus amarus IN MOD 
2533 Cobitis elongata IN MOD 
1149 Cobitis taenia IN MOD 
1138 Barbus meridionalis IN MOD 
*Zaključek IN MOD pomeni Insufficient moderate (delna nezadostnost) - potrebno je določiti eno ali 

več dodatnih območij (ali morda razširiti obstoječe). 

2007: Analiza podatkov podatkovne zbirke Centra za kartografijo favne in flore, ki je bila predstavljena 

v študiji (Govedič, 2007), je pokazala, da območji spodnjega toka reke Save in zgornjega toka reke 

Mure v slovenskem merilu izstopata po številu ogroženih vrst rib! Na območju spodnje Save je 

bilo na podlagi takrat znanih podatkov ugotovljeno največje število vrst rib iz Dodatka II 

Direktive o habitatih v Sloveniji (Govedič, 2007). 

2009: Ihtiološke raziskave (Podgornik in sod., 2009) razkrivajo nove podatke o pojavljanju in 

populacijah vrst rib iz Direktive o habitatih v Spodnji Savi in pritokih. Študija obravnava posebej 

večje reke (Krko, Savo in Sotlo) in posebej pritoke teh rek. Na preiskanem območju je bilo 

ugotovljenih 15 vrst rib iz Dodatka II Direktive o habitatih. Dopolnjevanje obstoječe mreže 

območij Natura 2000 na območju spodnje Save zato temelji na novih podatkih, pridobljenih v 

okviru te študije in njihove primerjave z obstoječimi podatki o razširjenosti posameznih vrst. Pri 

vrednotenju območja so uporabili obstoječe podatke o razširjenosti vrst na nacionalnem nivoju s 

ponovnim vrednotenjem stanja razširjenosti vrst znotraj in zunaj omrežja Natura 2000. 



23 
 

2009: predlog ZRSVN in ZZRS, pripravljen na podlagi zaključkov biogeografskih seminarjev za 

Spodnjo Savo in novih podatkov iz ihtiološke raziskave, vključuje 11 vrst rib. Območje je 

pomembno tudi za 2 vrsti hroščev (eno vrsto, ki se prednostno varuje puščavnik*). (Tabela 2) 

Tabela 2: Predlog ZRSVN in ZZRS, pripravljen na podlagi zaključkov biogeografskih seminarjev za 

Spodnjo Savo in novih podatkov iz ihtiološke raziskave, vključuje 11 vrst rib. Območje je 

pomembno tudi za 2 vrsti hroščev. Vir: Strokovni predlog vključitve območja Spodnja Sava v 

omrežje Natura 2000 (ZRSVN in ZZRS, 2009). 

 

V dokumentu Obrazložitev predloga sprememb prilog Uredbe o posebnih varstvenih območjih18 tudi 

piše: »Sklepi, sprejeti na biogeografskem seminarju so za državo članico obvezujoči.« Območje 

Natura 2000 Spodnja Sava je bila že leta 2006 na biogeografskem seminarju še posebej 

izpostavljena za 7 vrst rib. Leta 2009 so se pripravile strokovne podlage za razglasitev območja 

Natura 2000 Spodnja Sava v katerih je navedenih 13 kvalifikacijskih vrst (Tabela 2). Torej bi Uredba 

Natura 2000, ki je bila sprejeta leta 2013, morala že vključiti območje Natura 2000 Spodnja Sava s 

13 kvalifikacijskimi vrstami. Leta 2014 se je v Sloveniji ponovno odvijal Biogeografski seminar na 

katerem je bilo zahtevano, da se vključi Spodnjo Savo v mrežo območij Natura 2000, ter da se 

doda še vrsto platnica Rutilus pigus.  

Zaradi gospodarskih interesov in sicer energetske izrabe spodnja Sava od Mirne do hrvaške meje 

Sava ni bila vključena v območje Natura 2000, kljub vsem zgoraj navedenim dejstvom. Območje 

Natura 2000 spodnja Sava danes seže le od sotočja s Krko do hrvaške meje. Sava s pritoki gradi 

celovito enoto, ki za ribje združbe predstavlja enoten življenjski prostor (Zabric s sod., 2017)19. 

Najgostejša poseljenost platnice se beleži v porečju Save. Potrebno je upoštevati dejstvo, da je 

platnica v Sloveniji v Savi prisotna samo od Medvod do hrvaške meje (Povž, 1999)20. 

                                                           
18 Obrazložitev predloga sprememb prilog Uredbe o posebnih varstvenih območjih, ZZRS, 2015. 
http://www.zrsvn.si/dokumenti/54/2/2015/Obrazlozitev_predloga_sprememb_N2K_2015_3842.pdf  
19 Zabric s sod. (januar 2017). Ihtiološki monitoring akumulacije HE Arto-Blanca v letu 2016. ZZRS, Spodnje Gameljne, januar 
2017. Naročnik HESS d.o.o. 
20 Povž, M. Biološko-ekološke značajke populacije plotice Rutilus pigus virgo (Heckel 1852). Doktorska disertacija. 
Prirodoslovno-matematički fakultet sveučilište u Zagrebu. Zagreb 1999. 

http://www.zrsvn.si/dokumenti/54/2/2015/Obrazlozitev_predloga_sprememb_N2K_2015_3842.pdf
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Danes je območje Natura 2000 Spodnja Sava razglašeno samo za platnico (Rutilus virgo) in sicer naj bi 

se ohranjalo Savo samo kot njen koridor. Raziskave so pokazale, da je struga reke Save ključni 

življenjski prostor platnice, ki vključuje vse nujno potrebne strukture za ohranjanje viabilne 

populacije, torej bi spodnja Sava morala biti razglašena za varovanje njenega habitata. Optimalni 

habitat platnice se nahaja v tekočih, srednje velikih do velikih vodotokih Donave (Povž in Sket, 

1990; Kottelat in Freyhof, 2007) s kamnitim dnom (Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006). V času drsti 

pa poseljuje tudi manjše vodotoke s potopljenim vodnim rastlinjem in/ali prodnatim dnom (Povž 

in Sket, 1990; Kottelat in Freyhof, 2007), pri čemer ji takrat ustrezajo večje hitrosti vodnega 

toka.«. ZZRS v mnenju št. 4202-52/2015/7 z dne 4.8.2017 na podlagi raziskav/ študij, ki jih je 

izdelal za naročnika/ investitorja ugotavlja, da populacija platnice na območju HE Boštanj, HE 

Arto-Blanca in HE Krško ni v ugodnem stanju.  

Najgostejša poseljenost platnice se beleži v porečju Save. Sava s pritoki gradi celovito enoto, ki za ribje 

združbe predstavlja enoten življenjski prostor (Zabric s sod., 2017)21. Potrebno je upoštevati 

dejstvo, da je platnica v Sloveniji v Savi prisotna samo od Medvod do hrvaške meje (Povž, 1999)22. 

Od Medvod do meje s Hrvaško je dolžina Save cca. 133 km. Od Medvod do Zidanega mosta, kjer 

se v Savo izliva Savinja (do sem sega vpliv HE Vrhovo, ki je prva v verigi spodnjesavskih HE oz. prva 

v verigi srednjesavskih HE) je 78 km. Od HE Brežice do meje s hrvaško je 8 km. Iz tega sledi, da 

vplivno območje obstoječe verige spodnjesavskih HE od HE Vrhovo do HE Brežice predstavlja 35 

% habitata platnice v Savi, skupaj s HE Mokrice pa bi to predstavljalo 41 % njenega savskega 

habitata, ki bi bil za to reofilno ribjo vrsto uničen in s tem izgubljen. V območju Natura 2000 

spodnja Sava pa uničenje habitata platnice predstavlja neposredno 78 %, z upoštevanjem 

daljinskega vpliva pa 100 %. Za zvezdogleda glej točko 50. 

57. Zvezek 4, od str. 58 – 68. Glede na navajanja o ekoloških značilnosti rib v poročilu o vplivih na 

okolje, ponovno ugotavljamo drastično pomankanje znanja o ribah in potrebah o dodatnih 

raziskavah. V nadaljevanju navajamo le nekaj primerov. Blistavec, str. 62: »Drsti se od marca do 

maja v rečnih rokavih s prodnatim dnom.« Kottelat, M. and J. Freyhof (2007)23 navaja, da se drsti 

v hitro tekoči vodi s prodnatim dnom, kar se sklada tudi z našimi opažanji. Dalje: »Glede na 

podatke Zavoda za ribištvo Slovenije sklepamo, da je populacija blistavca na hrvaški strani zelo 

slabo ali skoraj nepovezana s slovensko stranjo.«. Prosimo za posredovanje raziskave, ki to 

potrjuje. Po našem vedenju ni bila izvedena nobena znanstvena raziskava blistavca, ki bi govorila 

v prid takšnemu sklepanju, poleg tega je »sklepanje« v znanosti lahko zgolj podlaga za resno 

raziskovalno delo, nikakor pa ne sme biti osnova za podajanje kakršnih koli znanstvenih zaključkov. 

V kolikor raziskava obstaja pa prosimo, da nam jo posredujete. Zvezdogled, str. 62: »Drsti se maja 

in junija v izlivih potokov, samica odlaga ikre na prodnato ali peščeno dno, včasih tudi na vodno 

rastlinje.« Spet pavšalno navajanje. Kottelat, M. and J. Freyhof (2007): »Odrasli naseljujejo plitve 

brzice, hitro tekoče reke in dna velikih rek s hitrostjo vode 0,7 m/s in več, kamnito dno, v 

submontanskem območju. Drsti se v plitvih predelih z zelo hitrim tokom vode približno 1 m/s. 

Občutljivi so na onesnaževanje in zajezitve; lokalno ogrožen zlasti zahodno in južno Donavsko 

porečje; iztrebljen v zgornji Donavi. Samci in samice se selijo na drst v površinske ali v odprte vode. 

Ikre potujejo z vodnim tokom, potonejo na dno in se prilepijo na podlago. Dalje: »V Sloveniji ga 

                                                           
21 Zabric s sod. (2017). Ihtiološki monitoring akumulacije HE Arto-Blanca v letu 2016. ZZRS, Spodnje Gameljne, januar 2017. 
Naročnik HESS d.o.o. 
22 Povž, M. Biološko-ekološke značajke populacije plotice Rutilus pigus virgo (Heckel 1852). Doktorska disertacija. 
Prirodoslovno-matematički fakultet sveučilište u Zagrebu. Zagreb 1999. 
23 Kottelat, M. and J. Freyhof, 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, 
Berlin. 646 pp. 
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najdemo v spodnjem toku Savinje, Sori in pritokih, Kolpi in Krki.« V okviru raziskav so ugotovili, da 

je njegovo pojavljanje povezano predvsem z reko Savo (glej točko 52), gor vodno od Mokric pa 

je že izginil, zaradi obstoječe verige HE. Dalje: »Ogrožajo ga hidroregulacije in onesnaženje vode, 

na katero je najbolj občutljiv med vsemi globočki.« Kottelat, M. in J. Freyhof (2007) navajata, da 

je zvezdogled posebej občutljiv na onesnaževanje in zajezitve, slednje je bilo ugotovljeno tudi v 

okviru monitoringov, ki jih je izvajal ZZRS za investitorja HESS na obstoječi verigi spodnjesavskih 

HE (glej točko 50). Beloplavuti globoček, str. 62: »V Sloveniji naseljuje samo porečji Mure in 

Drave.«. Svetujemo, da si preberete monitoringe, ki jih je izvajal ZZRS za investitorja HESS na 

obstoječi spodnjesavksi verigi. Platnica, str. 63: »Živi v glavnih tokovih srednje velikih rek, zadržuje 

se v močnem toku pod jezovi in pragovi. Drsti se od aprila do maja v pritokih in rečnih rokavih, 

ikre odlaga na rastlinje ali prodnato dno. Samci imajo v tem času na hrbtu in glavi velike bele 

drstne bradavice. Platnica se hrani večinoma z vodnim rastlinjem, le izjemoma z vodnimi 

nevretenčarji.« Kottelat, M. in J. Freyhof (2007) navajata: »Razširjenost: porečje Donave gorvodno 

od Železnih vrat; najbolj pogosta v porečju Save. Habitat: srednje velike do velike reke. Drsti se na 

prodnatem dnu ali na potopljenih rastlinah v hitro tekoči vodi na brzicah. Biologija: Drsti se od 

marca do maja pri temperaturi 10 – 14°C. Biologija platnice je skoraj neznana.« Glede na terenska 

opažanja DPRS, se platnica drsti v hitro tekoči vodi, kjer je vedno prisoten kamnit oziroma grobo 

prodnat substrat, saj fine sedimente močan vodni tok sproti odnaša. Na takšnih (tipičnih) litofilnih 

drstiščih so sicer lahko prisotne nekatere vodne rastline, ki so prilagojene na življenje v hitro tekoči 

vodi, kot so denimo vodni mahovi in alge, ki obraščajo skale. Makrofitov, ki so s koreninami 

vsidrani v fino sedimentno podlago in predstavljajo tipična fitofilna drstišča pa na drstiščih platnice 

nismo nikoli zaznali, to je povsem pričakovano, saj niso prilagojeni na razmere, ki vladajo na 

odsekih s hitro tekočo vodo. 

 

58. Zvezek 4, str. 65, Zvezek 5 str. 212, 213, Dodatek: »PREGLED MONITORINGA RIB NA PREHODIH ZA 

VODNE ORGANIZME V GORVODNIH HE Koncesionar HESS, d.o.o. je na podlagi okoljevarstvenega 

soglasja za HE Blanca dolžan izvajati monitoring uspešnosti prehoda za vodne organizme. Na 

podlagi do sedaj opravljenih obsežnejših monitoringov (2010, 2012, 2015), je bilo ugotovljeno, da 

od 40 vrst rib in ene vrste piškurja, ki živijo v Savi na območju HE Blanca, v ribji stezi bilo do sedaj 

zabeleženih 32 vrst rib in piškur. Vrste, ki jih v ribji stezi niso ugotovili so v Savi na tem območju 

redke. Za vse potamodromne vrste rib, ki so na obravnavanem odseku Save pogoste, je bilo 

ugotovljeno, da lahko v celoti prepotujejo ribjo stezo. To so: podust, klen, platnica, ogrica, mrena, 

ploščič in potočna postrv. Za podust, klena, platnico in mreno je bilo ugotovljeno, da ribjo stezo 

uporabljajo v času drstne migracije in tudi izven tega obdobja.«. Če je vrsta zabeležena v ribji stezi 

to še ne pomeni: a.) Da vrsta ribjo stezo uporablja za migracijo, b.) Da je prehodnost s tem 

dokazana in c.) Da ribja steza deluje. Reofilne vrste se v ribjo stezo zatečejo v sili razmer, ker je 

tam (edina) tekoča voda, ki je še ostala (poleg pritokov) na območju akumulacijskega bazena. 

Opozoriti je potrebno, da je ihtiološki monitoring ribje steze na HE Arto-Blanca bil zadnji izveden 

leta 2015, ki pa je pokazal, da je bila platnica zabeležena v vseh vzorcih od zgodnje pomladi do 

jeseni, vendar pa je na  str. 15 navedeno: » V vseh primerljivih vzorcih je bila zastopana z manjšim 

številom osebkov kot leta 2012!«. Potrebno je upoštevati, da je platnica dolgoživa vrsta ribe in 

da so ti osebki lahko ostali ujeti po zajezitvi Save. Platnica se drsti od marca do maja. Pri gorvodni 

migraciji so marca ujeli le 3 osebke in maja 3 osebke, kar je izjemno malo. O migracijah na drstišča 

je zato nemogoče govoriti, saj platnica na drstišča potuje v jatah. Junija so ujeli 13 osebkov, 

septembra 8 in novembra 2. To jasno kaže, da platnica ribje steze ni uporabila v času drstne 

migracije (zgodaj spomladi), ko bi pričakovali njeno množično pojavljanje (v stotinah oziroma 

tisočih osebkov), ampak so ribjo stezo uporabljale predvsem poleti, ko se voda v akumulaciji 

pregreva in ribe nagonsko iščejo tekočo vodo, ta je zaradi intenzivnega mešanja z atmosfero bolj 
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prezračena in posledično vsebuje več kisika, kot voda v akumulaciji. Dalje ihtiološka raziskava 2015 

navaja, da so pri dolvodni migraciji maja ujeli 3 osebke (kar je enako kot pri gorvodni 12. maja, 

dolvodno so vzorčili 13. maja), kar lahko kaže, da gre celo za iste osebke, ki so se na tem delu 

zadrževali, ker je tukaj hitrost toka največja in celo lahko kaže na to, da niso migrirale gor vodno, 

ker jim jezero predstavlja neustrezen habitat. Metoda vzorčenja z vršami je za spremljanje 

delovanja ribje steze tudi sicer zelo vprašljiva, saj pušča veliko prostora za interpretacija 

rezultatov, kar je z znanstvenega vidika nesprejemljivo. Dalje na str. 22 tudi navedejo, da je 

biologija platnice slabo poznana. Leta 2015 je bil tudi izveden zadnji monitoring. V ihtiološki študiji 

(Zabric s sod., januar 2017) navajajo, da se je platnica zadrževala samo pod jezovi med HE Boštanj 

in HE Arto-Blanca oz. so se izključno pojavljale v zgornji polovici akumulacije. Enak trend je 

zaznan v akumulacijah HE Boštanj in HE Krško. Vzrok naj bi bil hitrejši tok pod jezovi. DPRS 

dodajamo, da v primeru HE Boštanj – HE Arto - Blanca, dodatno prispeva pritok Mirne, ki ga 

platnica še poseljuje. Rezultati nakazujejo, da osebki platnice ne migrirajo dolvodno, kar lahko 

vodi v izolirane populacije, ki bodo na dolgi rok izginile. Platnica je dolgoživa riba in doseže starost 

15 let, tako, da so številni v današnjih raziskavah prisotni odrasli osebki zagotovo posledica ujetja 

v akumulacijo ob izgradnji HE Arto-Blanca, ki je reko spremenila v akumulacijo. V Dodatku za PVO 

za HE Mokrice je navedeno, str. 128: »Glede na oceno stanja platnice v posameznih vodotokih 

ocenjujemo, da bodo predvideni ukrepi omogočili dovolj velikemu številu osebkov prehajanje med 

rekami in bo ohranjena možnost povezanosti populcij platnice med Krko in Sotlo.« ZZRS (št. 

dokumenta 4202-52/2015/7, z dne 4.8.2018) odgovarja: »To bi lahko potrdila le raziskava 

premikov in migracij platnice na območju že izvedenih akumulacij.«. Za ugotavljanje prehodnosti 

obvodne struge se je izvajal monitoring podusti24, ki pa ni dokazal prehajanja osebkov, ampak če 

so že vstopili v obvodno strugo so tudi izstopili na istem mestu. Edini osebek, ki se je pojavil v 

dolvodni akumulaciji pa je verjetno migriral čez turbine ali prelivna polja, torej ni vstopil v stezo. 

Prehodnost do danes na znanstveno nedvoumen način še ni dokazna, niti gor niti dol vodno. 

Načrtovana obvodna struga ne bo zagotavljala povezljivosti, k večjemu se bo prišla kaka platnica 

morda zdrstit na 0,04 ha predvidenih drstišč, a zagotovila za to ni (danes je samo pri kamnitem 

pragu v Savi pri Čateških toplicah prisotno litofilno drstišče velikosti vsaj 1,2 ha!), potem pa se bo 

vrnila v Savo. Ne bo potovala naprej v akumulacijo, ker so tam za njo neustrezni pogoji. Tudi 

celovitost ne bo zagotovljena, saj bo populacija platnice v Krki (območje HE Brežice – HE Mokrice) 

verjetno postala izolirana, kot je primer Mirne (HE Boštanj – HE Arto-Blanca). Tudi na območju HE 

Brežice – HE Mokrice bo platnica prešla v neugodno stanje, kot v predhodnih primerih in to v delu, 

ki je območje Natura 2000, zadnji ohranjen habitat v spodnji Savi za platnico! Ocenjujemo vpliv 

posega D – bistven vpliv, morda na dolgi rok celo E – uničujoč vpliv. Platnica je dolgoživa riba (15 

let), dejanske spremembe se bodo pokazale čez desetletja. Glede na trenutne raziskave pa je 

dejstvo že sedaj, da je platnica na območju obstoječih akumulacij v spodnji Savi v neugodnem 

stanju. S posegom HE Mokrice je vprašljivo ali se bo viabilna populacija platnice sploh ohranila na 

odseku spodnje Save. Zaznan bo močan upad platnice (že zdaj je zaznan močan upad drstne 

populacije v Krki!), verjetno pa bo ostala prisotna v Savi pod HE Mokrice, zaradi osebkov, ki bodo 

prihajali po Savi iz Hrvaške, vendar to ne bo viabilna populacija na območju spodnje Save v 

Sloveniji. Območje Natura 2000 za platnico bo uničeno neposredno kar 78 %. Od HE Vrhovo do 

HE Brežice je že uničenega 35 % habitata platnice v Savi, skupaj s HE Mokrice pa bi to predstavljalo 

41 % savskega habitata platnice. Upoštevati pa je še potrebno dejstvo, da je tudi na območju od 

Medvod do HE Vrhovo načrtovana veriga 9 HE. V dokumentu Case studies on the Article 6.3 permit 

procedure under the Habitats Directive (European Commission, junij 2013)25 je opisan postopek 

                                                           
24 Zabric s sod. (2012). Vplivi novozgrajenih HE na spodnji Savi na ribje populacije v letu 2012. ZZRS, Spodnje Gameljne, 

december 2012. Naročnik: HESS d.o.o. 
25 European Commission (2013). Case studies on the Article 6.3 permit procedure under the Habitats Directive. 
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ustrezne presoje vplivov na okolje, ter že v primeru izgube 25 % habitata pomeni pomemben 

(significant) vpliv in zaključi, da projekt ni sprejemljiv. Zabric s sod. (januar 2017): »Predpisani 

monitoring, ki se s to raziskavo zaključuje je zajel kratek časovni okvir in je podal vpogled v 

spremembe v združbi rib v kratkem časovnem obdobju. Nadaljnji razvoj združbe rib je treba 

ugotavljati z rednim, stalnim monitoringom.«. »Številčno razmerje vrst v Savi se je drastično 

spremenilo od leta 2003, pred gradnjo HE Arto-Blanca. Leta 2003 je med prevladujočimi ribami 

bila platnica, ki je bila takrat zastopana s 5 %, sedaj je zastopana z 1 do 2 %.« V zvezi z delovanjem 

ribjega prehoda kot omilitvenega ukrepa in njegovega delovanja pa je izražen dvom tudi s strani 

ZZRS, ki navede v mnenju št. 4202-52/2015/7 z dne 4.8.2017, da bi delovanje obvodne struge 

lahko potrdila le raziskava premikov in migracij platnice na območju že izvedenih akumulacij. 

Ugotovitev monitoringa platnice v akumulacijah spodnje Save je bila, da populacija platnice na 

območju obstoječih HE, HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE Krško ni v ugodnem stanju. Več si 

lahko preberete: http://www.dprs.si/sl/210-he-arto-blanca---stanje-rib-pred-in-po-

izgradnji.html. Telemetrični monitoring podusti, ki bi lahko dokazal prehodnost, pa tega ni 

dokazal. Da bi lahko govorili o uspešnem delovanju ribje steze in ostalih omilitvenih/ izravnalnih 

ukrepov, bi se to moralo nedvoumno (znanstveno preverljivo) kazati v dolgoročno ugodnem 

stanju ihtiofavne (vrstna sestava in številčnost posamezne vrste!) na širšem območju posega, 

glede na stanje pred posegom. Večletni monitoringi ihtiofavne, ki jih je izvedel ZZRS, predvsem pa 

Ihtiološki monitoring akumulacije HE Arto-Blanca v letu 2016, nakazujejo katastrofalno sliko za 

večino reofilnih vrst rib. Podatek koliko vrst se pojavlja v ribji stezi je zato precej irelevanten, 

bistveno je namreč koliko vrst in v kakšnem številu se ohranjajo na dolgi rok na širšem območju 

posega (struga Save s pritoki), saj ribja steza ni sama sebi namen. 

 

59. Zvezek 5, str. 167 je v ukrep ureditev prehoda za vodne organizme – PZVO pri HE Mokrice 
zapisano: »sonaravni prehod s kajakaškim tehničnim delom«. Lutra26 (2014) je v okviru presoje 
vplivov na okolje, ki ga je izvedla za investitorja HESS zapisala: »V skladu z Uredbo o DPN so mirna 
območja, NH in območja izravnalnih ukrepov določena zaradi okrnitve narave kot posledica 
izgradnje HE Mokrice. Kot tako so ta območja zelo občutljiva in bi vse ostale dejavnosti, ki niso 
prvenstveno namenjene izboljšanju habitatov in povečanju naravovarstvene vrednosti, lahko 
imele bistven vpliv na doseganje varstvenih ciljev. Posledično morajo biti vse ostale aktivnosti v 
teh območjih in vplivnem območju podrejene učinkoviti izvedbi in dolgoročnemu doseganju 
varstvenih ciljev teh območij. Do konflikta interesov bi lahko prihajalo npr. v MO1 in ŠRC Grič s 
čolnarjenjem in kajakaško stezo. MO1 predstavlja s stališča ponovne vzpostavitve enakih ali 
boljših bioloških parametrov v izlivnem delu Krke izjemno zahteven ukrep. Vse dodatne ureditve 
in aktivnosti v ali bližini MO1 predstavljajo dodatno tveganje za uspešno izvedbo tega ključnega 
ukrepa za doseganje varstvenih ciljev v območjih ohranjanja narave na Krki.«. Umeščanje 
kajakaške steze v prehod za vodne organizme je nesprejemljiv. 
 

60. Zvezek 0, str. 25: V Uredbi DPN za HE Mokrice je v 46. členu renaturacija Sotle predvidena kot 
izravnalni ukrep. »(11) Renaturacija Sotle se kot izravnalni ukrep uredi v okviru rešitev za 
zagotavljanje varnosti pred visokimi vodami Sotle.«  Dalje piše, da je v prilogi C5 te Uredbe 
navedeno, da ta ukrep ni neposredno vključen v ta DPN, pač pa se ob njegovem sprejemanju Vladi 
RS predlaga, da sprejme dodaten sklep, s katerim bo naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, 
da se sočasno z gradnjo HE Mokrice urejajo tudi ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti pred 
visokimi vodami Sotle. Po sprejetju Uredbe o DPN HE Mokrice ta sklep ni bil sprejet, zato se 
renaturacija reke Sotle ne more obravnavati kot celota in ravno tako ne vzporedno s procesom 
izdelave projektne dokumentacije za HE Mokrice. Zvezek 2, str. 228 pišejo: »Projekt Zagotavljanje 

                                                           
26 Rozman R., Hladnik P., Gregorc T., Honigsfeld Adamič M. 2014. Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja 

za HE Mokrice - Dopolnitve Dodatka v fazi PVO, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, December 2014. 

http://www.dprs.si/sl/210-he-arto-blanca---stanje-rib-pred-in-po-izgradnji.html
http://www.dprs.si/sl/210-he-arto-blanca---stanje-rib-pred-in-po-izgradnji.html
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varnosti pred visokimi vodami vodi Direkcija za vode, ki od sprejetja Uredbe o DPN za območje HE 
Mokrice do danes ni izvedla nadaljnjih aktivnosti povezanih z omenjenim projektom. /…/ str. 229: 
»Osnova za izvedbo projekta Renaturacije Sotle je izvedba projekta Zagotavljanje varnosti pred 
visokimi vodami Sotle, le ta pa je odvisen od doseženega dogovora med RS in RH glede urejanja 
protipoplavne zaščite na tem območju in ostalih vodnogospodarskih ureditev na tej mejni reki.« 
Komentar DPRS: Predvideni izravnalni ukrep ignorirati, ker Vlada ni sprejela sklepa, ker ni bil 
dosežen dogovor med RS in RH glede urejanja protipoplavne zaščite, pač ne more biti izgovor, 
da se ukrep ne izvede, saj je bil predviden kot pogoj za gradnjo HE Mokrice. Ukrep je bil med 
drugim namenjen izboljšanju stanja biotske raznovrstnosti, zaradi uničujočega vpliva HE na 
Savo. OP za CPVO za HE Mokrice navaja: »Na reki Sotli je predvidena izvedba vodnogospodarskih 
ureditev za izvajanje protipoplavne zaščite. Investitor HE Mokrice je kot povzročitelj okrnitve 
narave na območju Save, dolžan zagotoviti projektno dokumentacijo, ki bo v sklopu 
protipoplavnih ureditev predvidela renaturacija Sotle. Predlaga se renaturacija mrtvic in odsekov 
regulirane struge, s čimer bi se povečala habitatska in posledično vrstna pestrost rečnega 
ekosistem, še zlasti za potočnega škržka in pezdirka na reki Sotli od izliva do Slogonskega. Limnos 
(2014)27 je za HSE Invest izdelal strokovne podlage za renaturacijo Sotle: »V sklopu protipoplavnih 
ureditev je predvidna tudi renaturacija Sotle. Vključena je renaturacija mrtvic in odsekov 
regulirane struge, s čimer bi se povečala habitatska in posledično vrstna pestrost rečnega 
ekosistem, še zlasti za potočnega škržka in pezdirka na reki Sotli od izliva do Slogonskega. 
Renaturacija Sotle se kot izravnalni ukrep uredi v okviru rešitev za zagotavljanje varnosti pred 
visokimi vodami Sotle (46. člen DPN). /…/ Kot izravnalni ukrep zaradi poseganja v reko Savo so 
predvideni ukrepi v regulirani strugi Sotle in ponovna vzpostavitev povezav med strugo Sotle in 
starimi rokavi in mrtvicami, ki so bili z regulacijo reke odrezani od glavne struge.« Območje 
spodnje Save je izjemnega pomena za potočnega škržka Unio crassus, kar potrjujeta dve izvedeni 
študiji. Poročilo CKFF (Govedič, Lešnik & Kotarac, 2008) in poročilo Vzpostavitev in izvajanje 
monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužce (Slapnik, 201128) navajata, da umetne lagune ob 
desnem bregu Save v Pogračenim pri Obrežju naseljuje navadni škržek. Umetne lagune so nastale 
potem, ko so z betonsko skalnatimi umetnimi jeziki preprečili erozijo brežine ob visokih vodah. 
Umetno narejene lagune so podvržene nenehnim spremembam, pogojenimi z visokim 
vodostajem Save. Takrat pride do različnih turbulenc, ki vrtinčijo sedimente v lagunah. Lagune so 
se sčasoma delno zapolnile z mivko in muljem in nastali so primerni mikrohabitati za škržke in 
rečne brezzobke (Pseudanodonta complanata). (Slapnik, 2011). Lagune v spodnji Savi 
so  gorvodno najvišje najdišče navadnega škržka v reki Savi. Za boljše poznavanje gostote in 
dinamike te subpopulacije bi bile potrebne podrobnejše raziskave, v različnih letnih obdobjih, 
pred in po visokih vodah. (ustno dr. Rajko Slapnik). Navadni škržek je uvrščen na Prilogo II in IV 
Habitatne direktive. Ocene območja pSCI spodnja Sava za navadnega škržka so sledeče: Rel. gost. 
in velikost populacije obm. glede na populacijo države: C, Stopnja ohranjenosti vrste na območju: 
C, Stopnja izoliranosti populacije območja: A, Splošna ocena stanja populacije: ne vemo. 
Malakologinja Lajtner je slovenskemu malakologu dr. Rajku Slapniku ustno potrdila 
najdišča  navadnega škržka v Savi pod Zagrebom. Primerjalno z območji, ki so jih v letu 2013 
dodatno razglasili, je spodnja Sava predvsem izredno ranljivo območje in po pomembnosti 
enakovredno nekaterim območjem Natura 2000 s seznama, kot so npr. potok Reka s pritoki, 
Krakovski gozd in Volčeke. Naravovarstveno pomembno območje za navadnega škržka bi bilo 
zaradi izgradnje HE Mokrice poplavljeno in s tem uničeno. Predvidevamo lahko, da bodo 
poplavljene lagune izgubile  bistvene ekološke značilnosti, ki so pogojevale njihove poselitve z 

                                                           
27 Limnos 2014. HE Mokrice. Renaturacija potoka Gabernice in reke Sotle. Strokovna podlaga. Krško, Ljubljana, December 
2014. 
28 Slapnik R. (2011): Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev v letih 2010 in 2011. (Zaključno 
poročilo). – Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, 86 str. 
http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Monitoring_mehkuzcev_2010-2011_1.pdf 
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navadnim škržkom. Višja gladina, zelo  upočasnjen tok in odsotnost turbulenc bodo negativno 
delovali na življenjske cikle  škržka. (ustno dr. Rajko Slapnik) 

 
 
 
Slika 3: Naravovarstveno pomembno 
območje potočnega škržka Unio 
crassus in rečno brezzobko 
(Pseudanodonta complanata) za Vir: 
Poročilo CKFF (2008). 
 
 

 
Rečna brezzobka (Pseudanodonta complanata) je v Sloveniji zavarovana vrsta (Priloga 1A) in uvrščena 
na Rdeči seznam v kategorijo prizadeta vrsta (E), to je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, 
katerih obstanek na območju Republike Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še 
naprej. Številčnost teh vrst se je zmanjšala na kritično stopnjo oziroma njihova številčnost zelo hitro 
upada v večjem delu areala.  
 

Slika 4: Plitve lagune poseljujeta navadni škržek in 

rečne brezzobke. Plitve lagune so sedaj drugo 

poznano najdišče za školjko rečno brezzobko 

(Pseudanodonta complanata) v Sloveniji! in 

pomembno dokazujejo njeno aktivno disperzijo in 

poselitev novih biotopov. Novonastali biotop 

postaja stabilen, periodično preplavljanje nima 

uničujočega učinka, zato ga je potrebno pred 

kakršnimi koli posegi človeka zavarovati (foto: R. 

Slapnik). Vir: Poročilo CKFF.  

Spodnja Sava je pomemben povezovalni člen med območji Natura 2000 Krka s pritoki in Sotla s 

pritoki, kjer je škržek kvalifikacijska vrsta.  

61. Dodatek: Kumulativni vplivi in sinergijski vplivi niso ustrezno presojani. Poročilo o vplivih na okolje 
za HE Mokrice v uvodu navaja tudi predvideno gradnjo HE na srednji Savi, ni pa ustrezne presoje 
kumulativnih in sinergijskih vplivov vseh teh projektov na varovane in zavarovane vrste in 
habitatne tipe (ocena stanja ohranjenosti). V skladu z World Commission on Dams (2000)29 je kot 
pomemben vpliv izgradnje HE prepoznan kumulativen vpliv verige pregrad oz. jezov na rečnem 
sistemu. Večje kot je število jezov, večja je fragmentacija rečnega sistema. Kumulativno povečani 
vplivi se odražajo tudi na rečni dinamiki in kvaliteti vode, produktivnosti in sestavi oz. prisotnosti 
vrst, poslabšanju kvalitete habitata in stabilnosti ekosistema. Eden večjih kumulativnih vplivov je 
predvsem v spremembi večjega deleža tekočih voda v stoječe rezervoarje vode. Pravilnik o presoji 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja v 8. člen določa 
ugotavljanje kumulativnih vplivov: »Pri določitvi planov, ki lahko pomembno vplivajo na varovana 

                                                           
29 World Commission on Dams, 2000. Dams and development a new framework for ecisionmaking the report of the world 
commission on dams. 
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območja v povezavi z drugimi plani ali posegi v naravo zaradi kumulativnih vplivov, se upoštevajo 
vplivi vseh planov ali načrtovanih posegov v naravo, ki se nanašajo na varovana območja, in 
njihovo medsebojno učinkovanje, ki lahko bistveno vpliva na varovana območja.« 
 

62. Če je vzhodna obvoznica načrtovana v okviru predmetnega DPN, potem mora biti presojana 
neposredno in ne v okviru poglavja kumulativnih in sinergijskih vplivov. Tako kot daljnovod. Hkrati 
pa med kumulativnimi manjkajo vplivi že sprejetih OPN in DPN. Tako je npr. str. 204 Dodatka (vpliv 
na POO Dobrava) – omenjen vpliv na hrošče, trajna izguba habitata in poseganje v manj kot 1 % 
cone. Zaključek je Ocena B. Kakšen pa je kumulativni vpliv glede na druge že sprejete načrte? Žal 
državna evidenca vplivov planov in posegov (obstoječih in načrtovanih) ne obstaja, zato na 
območju obstajajo morda še drugi plani, zagotovo tudi posegi. Državne organizacije, ki so 
mnenjedajalke ali soglasodajalke, ki imajo pregled nad posegi, bi morale oceni kumulativnih in 
sinergijskih vplivov na varovane in zavarovane vrste in habitatne tipe nameniti posebno pozornost 
in jasno zahtevati oceno vplivov in se do nje opredeliti. Dodatek navaja splošna dejstva o 
kumulativnih in sinergijskih vplivih, ne opredeli pa se konkretno, npr. z izgubo površin habitata, z 
odstotki zmanjšanja populacij, porušitev starostnih struktur, izginjanje vrst itd. 

 

63. Poročilo o vplivih na okolje za HE Mokrice in Dodatek ponovno uporabljata strokovna mnenja, ki 
smo jih tekom postopka PVO že argumentirano zavrnili. Dodatek, str. 217, tabeli 51 in 52 Analiza 
RGN, ter str. 218 v poglavju o vplivih ocenjuje platnico iz RGN, ribiških tekem. V tem poglavju se 
od strokovnjaka-presojevalca pričakuje opredelitev do podatkov, ne da povzema mnenje ribiške 
družine, ter navaja da se nekateri strokovnjaki ne strinjajo. DPRS je že v postopku PVO opozoril, 
da podatki ribiškega tekmovanja ne morejo nadomeščati resnih ihtioloških raziskav. V dopisu št. 
dokumenta DPRS-2015-047-O-45 z dne 30.10.2012 smo tudi zahtevali da se nam posreduje študijo 
Analiza stanja ribje populacije v akumulaciji HE Krško, Ribiška družina Brestanica – Krško, julij 
2017, z navedbo kateri strokovnjaki so bili prisotni pri raziskavi in uporabljena metodologija. Tega 
dokumenta DPRS ni uspel nikoli pridobiti. Navedba iz zgoraj navedene Analize stanja: »Novejši 
podatki o stanju platnice (2017) v akumulacijskih bazenih HE Krško, ki je primerljiv z 
akumulacijskim bazenom HE Mokrice kažejo na prisotnost platnice vseh starostnih skupin.« je zelo 
sporna. Navaja se tudi podatke iz Ribiškega katastra (ZZRS) in RGN. Iz Načrtov za izvajanje ribiškega 
upravljanja v spodnjesavskem ribiškem območju iz leta 201030 in iz leta 201631 je jasno razvidno, 
da se drstišča ne pregleduje in popisuje, namreč lokacije drstišč so v obeh načrtih popolnoma 
enake, gre za prepisovanje lokacij brez raziskav. Potrebno bi bilo izdelati resno raziskavo o 
pojavljanju drstišč v spodnji Savi in njenih pritokih, nujen bi bil sistematičen pregled. Namreč 
brez raziskave ni mogoče oceniti dejanskega vpliva izgradnje HE Mokrice na ključne habitatne 
strukture platnice – drstišča. Izvedene ni bilo nobene raziskave drstišč. 

 
64. V okviru postopka PVO za HE Mokrice smo se DPRS že opredelili do strokovnih mnenj predloženih 

s strani investitorja in sicer v dopisu št. DPRS-2015-047-O-107 z dne 30.10.2019 na ihtiološka 
strokovna mnenja prof. dr. Milorada Mrakovčića in dr. Walterja Reckendorferja. Prav tako pa smo 
opozorili, da sta investitorja priložila dodatne dokumente samo za platnico, ne pa za ostale vrste 
rib, kot denimo zvezdogleda in druge. Prof. dr. Milorad Mrakovčić zapiše: »na podlagi pridobljenih 
podatkov in poznavanja biologije ter ekologije menim, da HE Mokrice ob sprejetih ohranitvenih 
ukrepih ne bo pomembno vplivala na populacijo platnice.«. Med svojimi referencami ima g. 
Mrakovčić navedeni le dve referenci za platnico: 

1. Povž, Meta; Mrakovčić Milorad; Mišetić, Stjepan; Šumer, Suzana. Comparison of biometric 
characteristics between Rutilus pigus and Rutilus virgo ... 

                                                           
30 NAČRT ZA IZVAJANJE RIBIŠKEGA UPRAVLJANJA V SPODNJESAVSKEM RIBIŠKEM OBMOČJU za obdobje 2011-2016, 2010, 
Zavod za ribištvo Slovenije, Gameljne, Ljubljana.  
31 NAČRT RIBIŠKEGA UPRAVLJANJA V SPODNJESAVSKEM RIBIŠKEM OBMOČJU ZA OBDOBJE 2017-2022, 2016, Zavod za ribištvo 
Slovenije, Gameljne, Ljubljana. 
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2. Povž, Meta. Biološko-ekološke značajke populacije plotice Rutilus pigus virgo. Doktorska 
disertacija. Voditelj: Mišetič, Stjepan. 

Dr. Metka Povž, ihtiologinja, Zavod Umbra, katere publikacije gospod Mrakovčić navaja med 
svojimi referencami, je na prošnjo DPRS pripravila mnenje (2017) za tožbo na Upravnem sodišču 
(zadeva I U 2589/2018) v zvezi z okoljevarstvenim dovoljenjem za HE Mokrice. V  zvezi z ihtiološkimi 
raziskavami s poudarkom na platnici je zapisala: »Za platnico v spodnji Savi s pritoki bi bilo treba 
nujno izvesti raziskave, ki bi določile velikost populacije, distribucijo, drstišča in drugo.... Študija 
Pregled stanja platnice na območju spodnje Save in omilitveni ukrepi na območju HE Mokrice 
(ZZRS, 2015) so samo zbrani stari podatki. V študiji navedene velikosti populacije in številčnosti ne 
odražajo dejanskega stanja, saj ni bila izvedena ciljna raziskava.« Dr. Metka Povž je leta 1999 na 
univerzi v Zagrebu tudi doktorirala na platnici z naslovom Biološko – ekološke značajke populacije 
plotice Rutilus virgo (Heckel, 1852). Od takrat do danes ni bila izvedena nobena ciljna raziskava za 
platnico, razen raziskava DPRS, ki je bila namenjena pregledu drstišč platnice na sotočju Krke in 
Save in v Savi32, kaj šele raziskave o ekologiji platnice. Kottelat, M. and J. Freyhof (2007): »Biologija 
platnice je skoraj neznana.«. Zahtevali smo, da naj prof. dr. Milorad Mrakovčić navedbe podkrepi 
z dokazi – podatki, ter raziskavami ekologije platnice, saj dr. Metka Povž ves čas opozarja na 
pomanjkanje ekoloških in bioloških raziskav platnice, ter tudi drugih vrst rib, ter na zastarelost 
uporabljanih podatkov, ki ne odražajo dejanskega stanja v današnjem času. Potrebno je upoštevati 
tudi dejstvo, da je platnica v Sloveniji v Savi prisotna samo od Medvod do hrvaške meje (Povž, 
1999)33. Prof. dr. Milorad Mrakovčić na str. 5 zapiše, da platnica normalno uporablja 
hidroakumulacije. Dr. Metka Povž pa v mnenju HE Mokrice za DPRS 2017 zapiše: »Platnica bo iz 
akumulacije izginila. Tudi iz spodnje. To je dejstvo. Ni riba stoječih in počasi tekočih voda.«.  
Dokument (mnenje) prof. dr. Milorada Mrakovčića smo posredovali njegovemu stanovskemu 
kolegu Dr. Dušanu Jeliću iz Hrvatskega instituta za biološku raznolikost. Do mnenja dr. Mrakovčića 
je bil zelo kritičen, zapisal je, da se je dr. Mrakovčić v preteklosti že izkazal za neverodostojnega 
mnenjedajalca v primeru HE Ombla. Dodatno je zapisal, da v dotičnem mnenju dr. Mrakovčića ne 
vidi nobenih realnih podatkov o platnici (Rutilus virgo) v Savi, ampak samo referenco za velikost 
populacij iz SDF obrazcev Natura 2000 in karto pojavljanja platnice na Hrvaškem, ki prikazuje vse 
do sedaj zabeležene podatke brez jasne časovne opredelitve. Karta s prikazom recentnih podatkov 
pojavljanja platnice bi bila po njegovih izkušnjah povsem drugačna. Na karti ni jasno iz katerega 
obdobja so podatki (zgodovinski ali recentni). Glede delovanja ribjih stez, pa je zapisal, da bi morali 
paradigmo o delovanju ribjih stez enkrat za vselej ukiniti, saj v regiji ne obstajajo konkretni 
kvantitativni dokazi, da ribje steze v praksi dejansko delujejo. Dr. Mrakovčić naj zato svoje 
strokovno mnenje dopolni s konkretnimi primeri in podatki, ki dokazujejo, da ribji prehodi in drugi 
omilitveni ukrepi v primeru reofilnih vrst rib na že zgrajenih hidroelektrarnah dejansko delujejo. 
Preverjanje ukrepov za blažitev vplivov na ihtiofavno HE Mokrice, ki sta jo pripravila dr. Walter 
Reckendorfer (ihtiologija) in mag. Zoran Stojič (druga področja). V prilogi k izjasnitvam 6.11 z 
naslovom Preverjanje ukrepov za blažitev vplivov na ihtiofavno HE Mokrice, ki sta jo pripravila dr. 
Walter Reckendorfer (ihtiologija) in mag. Zoran Stojič (druga področja) je že v uvodu zapisano 
»Dokumenti in risbe za pregled so na voljo samo v slovenskem jeziku. G. Reckendorfer lahko 
tako poda le mnenja in priporočila, ki temeljijo na več domnevah, zlasti da so omilitveni ukrepi 
zasnovani v skladu z najnovejšimi nacionalnimi (BMLFUW, DWA) in mednarodnimi (ICPDR) 
smernicami.«. Opozoriti je potrebno, da dr. Reckendorfer ni imel možnosti si sam prebrati vse 
potrebne dokumentacije in ihtioloških študij ter monitoringov, saj so mu bile na razpolago samo v 
slovenskem jeziku, ki pa ga ne razume. Torej je bil odvisen samo od informacij, ki mu jih je 
posredoval naročnik (investitor) mnenja za njegov poseg. Zasnovanost po najnovejših smernicah 
še ni garancija za ohranjanje viabilnih populacij rečnih vrst rib. Vprašljiv je tudi prevod tega 
dokumenta, saj je na str. 5 zapisano »...člena 6 (3) in 6 (4) določata postopek izdaje dovoljenja, ki 

                                                           
32 DPRS (2018). Veenvliet P. in Zupančič M. Raziskava platnice (Rutilus virgo) na območju spodnje Save in Krke v Sloveniji. 
33 Povž, M. Biološko-ekološke značajke populacije plotice Rutilus pigus virgo (Heckel 1852). Doktorska disertacija. Prirodoslovno-matematički 
fakultet sveučilište u Zagrebu. Zagreb 1999. 
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se uporablja v primerih, ko načrt ali projekt, ki ni neposredno povezan ali potreben za upravljanje 
spletnega mesta, ...«. Namesto »spletnega mesta« bi moralo pisati »območja«. Slednje navajamo 
zgolj primeroma. Na str. 13 je zapisano: »Znanstveni podatki kažejo na veliko prilagodljivost 
platnice glede na pogoje toka in hidromorfologijo, medtem ko je dovzetnost rib na onesnaženje 
nizka.« Zanima nas, kateri znanstveni podatki to kažejo? Terenske raziskave ZZRS (monitoringi na 
obstoječih HE) namreč kažejo ravno nasprotno. Opozarjamo, da s strani investitorjev predložena 
»strokovna« mnenja prof. dr. Milorada Mrakovčića in dr. Walter Reckendorferja, ki je zaposlen 
kot ekolog celinskih voda pri hidroelektrarnah Verbund, niso verodostojna. Dr. Reckendorfer 
sam priznava, da ni imel možnosti prebrati dokumentov (med njih spadajo tudi ihtiološke 
raziskave, ki so osnova ugotavljanja vplivov posegov na populacije in njihove habitate), saj so 
zanj v tujem nerazumljivem jeziku. Dr. Mrakovčić pa je že znan kot neverodostojen mnenjedajalec 
v primeru HE Ombla na Hrvaškem. Investitor je tudi pridobil Strokovno mnenje za preveritev 
ustreznosti rešitev – območje izlivnega dela reke Krke, Savaprojekt in Freiwasser, Krško, maj 2017, 
vendar to strokovno mnenje ne daje podatkov, ki jih bi investitor moral pridobiti. Poleg tega v to 
strokovno mnenje ni vključenega ihtiologa, prav tako ni bila izvedena ihtiološka raziskava, katero 
je zahteval tudi ZZRS in celo dodal, da se jo razširi v interdisciplinarno, saj se v nasprotnem primeru 
tudi ZZRS ni mogel opredeliti do posega (št. dokumenta 4202-52/2015/7 z dne 4. 8. 2017). Naj 
spomnimo na tožbo Upravnega sodišča IU 2589/2018-25, z dne 26. 2. 2019, ki je v 30. točki 
opozorilo: »poročilo o vplivih na okolje pripravi izdelovalec po naročilu nosilca nameravanega 
posega (tretji odstavek 4. člena Uredbe), ki zasleduje predvsem ekonomske interese, zato je 
kritična presoja tega poročila s strani ZRSVN in organa, ki odloča v zadevi, obvezna.«.  
 

65. Globalno so se populacije selitvenih vrst rib od leta 1970 v poprečju zmanjšale za 76 %. Povprečni 

upadi so najbolj izraziti v Evropi (-93 %) in Latinski Ameriki & Na Karibih (-84 %), najmanj pa v 

Severni Ameriki (-28 %)34. Po oceni IUCN med najbolj ogrožene vrste v Evropi spadajo vrste 

sladkovodnih ekosistemov. Najbolj ogrožena skupina so sladkovodni mehkužci (44 % oz. 373 vrst) 

in evropske sladkovodne ribe (37 % oz. 194 vrst).35 Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 

2030 (Bruselj, 20.5.2020)36 ima med cilji Obnovo sladkovodnih ekosistemov in naravnih funkcij 

rek, da se dosežejo cilji okvirne direktive o vodah. Za uresničitev navedenega bo do leta 2030 vsaj 

25 000 km rek obnovljenih v stanje nereguliranih rek (odstranitev zastarelih ovir, obnova 

poplavnih ravnic in mokrišč). V Sloveniji smo v energetske namene že žrtvovali 50 % vodotokov. 

Mednarodna stroka si je enotna, da bi bilo potrebno 50 %  nameniti ohranitvi narave37.38  Območja 

Natura 2000 pokrivajo 37 % površine v Sloveniji, vodotoki le 1 %. Izpostaviti je potrebno tudi 

dejstvo prispevka energije glede na nastalo škodo oz. škodo, ki jo povzročajo HE tudi v času 

obratovanja. V Sloveniji (podatki pridobljeni iz različnih poročil) obratuje 22 velikih HE  in cca 500 

malih HE, podeljenih pa je cca 600 koncesij za mHE. Vse skupaj proizvedejo cca. 30 % OVE v 

električni energiji. Na Dravi obratuje 8 HE, ki proizvedejo kar 70 % vse električne energije iz OVE. 

Torej 14 velikih HE in vse male HE proizvedejo ostalih 30 %.  Vsi obstoječi ihtiološki monitoringi na 

Savi in Dravi kažejo na izginjanje vrst in zmanjševanje populacij. Glede na to, da smo uničili že 50 

% vodotokov z energetsko izrabo, populacije ribjih vrst pa padajo ali izginjajo, predlagamo, da 

Slovenija razglasi izključitvena območja (obvezno vsa območja Natura 2000), kjer HE ni možno 

                                                           
34 Living planet index. Tchnical report. World Fish Migration Fundation 2020. 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/lpi_migratory_freshwater_fish_low_min.pdf 
35 Freyhof, J. 2012. Threatened freshwater fishes and molluscs of the Balkan. Potential impacts of hydropower projects. 
Report. ECA Watch Austria & EuroNatur, 81. Str. https://riverwatch.eu/wp-content/uploads/2012/06/Threatened-
freshwater-fishes-and-molluscs_final.pdf  
36 Evropska komisija. Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Sporočilo komisije evropskemu parlamentu, svetu, 
evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij. Bruselj, 20.5.2020. https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3Aa3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0018.02%2FDOC_1&format=PDF 
37 https://www.bbc.com/future/article/20200318-the-worlds-largest-nature-reserve 
38 https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/04/science-study-outlines-30-percent-conservation-2030/ 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/lpi_migratory_freshwater_fish_low_min.pdf
https://riverwatch.eu/wp-content/uploads/2012/06/Threatened-freshwater-fishes-and-molluscs_final.pdf
https://riverwatch.eu/wp-content/uploads/2012/06/Threatened-freshwater-fishes-and-molluscs_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3Aa3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0018.02%2FDOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3Aa3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0018.02%2FDOC_1&format=PDF
https://www.bbc.com/future/article/20200318-the-worlds-largest-nature-reserve
https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/04/science-study-outlines-30-percent-conservation-2030/
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graditi. Glede na minimalni energetski izkoristek novo načrtovanih HE, glede na škodo, ki jo HE 

povzročajo, pa HE več sploh niso sprejemljive, niti finančno niti okoljsko/ naravovarstveno. 

 

Slika 5: Struktura 

proizvodnje električne 

energije iz HE v R Sloveniji. 

Vir: Načrt upravljanja voda 

na VO Jadranskega morja 

(NUV II).  

 

 

 

 

66. Predmetna izjava in strokovno mnenje je podano s pridržkom, da bo v nadaljevanju predmet 

dopolnitev in novih navedb. Glede na obsežnost in neurejenost predložene dokumentacije, v 

postavljenem roku ni mogoče pregledati in pripraviti vseh pripomb, zaradi česar je bila podana 

tudi prošnja za podaljšanje roka. Prav tako investitor ni predložil vseh študij/ dokumentov, na 

katere se sam sklicuje v svojih dokumentih v tem postopku (referenca na našo vlogo z dne 

14.8.2020). V vsakem primeru je ugotoviti, da Poročilo o vplivih na okolje in zanj izdelan Dodatek 

nista ustrezno pripravljena za potrebe tega postopka (prevlade) in da investitor ni odpravil 

pomanjkljivosti, ki so bile zahtevane že v okviru postopka PVO in zaradi katerih je bilo na upravnem 

sodišču tudi razveljavljeno okoljevarstveno soglasje. Prav tako bi pričakovali, da bi bili v tej fazi 

ustrezno ocenjeni vplivi načrtovanega posega na naravo, kakšen delež vrst/ habitatnih tipov naj 

bi sprejeti omilitveni in izravnalni ukrepi ohranjali, ter dali odgovor na vprašanje ali se bo ohranjalo 

ugodno stanje vrst (viabilne populacije) ter habitatnih tipov. Šele takšna dokumentacija bi lahko 

bila predmet mnenja ZRSVN in drugih mnenjedajalcev. Predložena dokumentacija tako ne 

izpolnjuje osnovnih pogojev za predmetni postopek in je pričakovati, da bo naslovni upravni organ 

investitorja pozval k dopolnitvi dokumentacije, na način da bo skladno z veljavnimi nacionalnimi 

in evropskimi predpisi oz. v nasprotnem primeru postopek prevlade zavrnil in ustavil. 
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