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Hidropotencial  ≈  Natura 2000

 Dva velika upora proti HE v času bivše države:
 na Soči  Zakon o določitvi zavarovalnega območja za reko Sočo s pritoki (1976)
 na Muri  dogovor VN & energetika: Sava za HE, Mura ostane naravi

2008



Postopki umeščanja

 Dvostopenjski
 prostorski plan
 gradbeno dovoljenje

 Presoja vplivov na okolje
 Sestavni del:
 presoja vplivov na naravo
 presoja vplivov na Naturo

 Appropriate assessment
 Habitatna direktiva člen 6(3) 



3. odstavek 6. člen HD

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.



Ustrezna presoja

 Presodi se vpliv na vsako vrsto in habitatni tip
 poseg je treba zavrniti že, če je vpliv prekomeren le na eno vrsto

 Populacija se ne sme zmanjšat več kot minimalno
 uveljavilo se je pravilo 1%
 še ni sodne prakse Evropskega sodišča

 Presoja se kumulativne vplive
 skupni vpliv vseh posegov na območju



In dubio pro natura

 v dvomu v korist narave
 … ko se prepričajo, da ne bo škodoval …
 previdnostno načelo
 Evropsko sodišče:

 z znanstvenega vidika izključil vsak razumni dvom 
glede odsotnosti škodljivih učinkov

 tudi če ni podatkov
 obrnjeno dokazno breme



HE & Natura v Sloveniji

 V Sloveniji verjetno nobena velika 
HE več ne prestane ustrezne 
presoje po 6(3) členu HD

 Primer: HE Mokrice
 vpliv na Natura 2000 območje 

Krka



Prevlada drugega javnega interesa

 Člen 6(4) habitatne direktive
 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.

 Tak postopek v Sloveniji še ni bil nikoli izpeljan
 doslej so se projekti reševali z za lase privlečenimi omilitvenimi ukrepi

 Prvi postopek prevlade bo verjetno za HE Hrastje-Mota na Muri



Trije pogoji torej:

 da je izkazan prevladujoč drugi javni interes
 če so prisotne prioritetne vrste / habitatni tipi potrebno predhodno 

mnenje evropske Komisije
 da ni dvoma, da ni nobene druge možnosti

 sodba Evropskega sodišča: druge možnosti niso omejene na ozemlje 
države članice

 da so izravnalni ukrepi izvedljivi



Izravnalni ukrepi

 Nadomeščanje populacij oz. obsega habitata 1 za 1
 Nadomestni habitati / populacije morajo biti v funkciji, preden se poseg 

začne
 v primeru počasi nastajajočih habitatov je to nemogoče – vrste ptic 

starega gozda
 Faktorji nadomeščanje

 Faktor zaradi časovnega zamika – primer 25 let
 Upoštevanje diskontne stopnje, npr. 3,5% na leto = 1,03525 = 2,4 x

 Faktor zaradi težavnosti kreiranja nekega habitata
 1,5 x – srednje težavno kreiranje
 5 x – težavno (poplani gozd)
 10 x – zelo težavno



Ali bodo postopki izpeljani strokovno korektno in 
pošteno?

 V primeru Volovja reber niso bili
 ali je upanje, da bo zdaj bolje?

 Dosedanja ravnanja Ministrstva za 
okolje v primeru HE Hrastje-Mota 
ne vzbujajo zaupanja:
 nezakonito zavračanje položaja 

stranskega udeleženca v postopku 
CPVO naravovarstvenim NVO 

 kratenje enakopravnega položaja 
NVO, ki so si položaj izborile na 
sodišču



Hvala za pozornost
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