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Hidrotehnika je široka znanost, ki uči, kako z vodo upravljati, jo izkoriščati, umirjati in ohranjati. 

Avtor, projektant hidrotehnik, pojasnjuje več vidikov gradnje hidroelektrarn, ki se nestrokovno 

izrabljajo za diskreditacijo hidroenergetike, kar je skoraj privedlo do njene izključitve iz 

nacionalnega energetskega in podnebnega načrta.  

Kaj pa, če sulec lahko preživi le v 

akumulacijskem jezeru? 
Tekst: Andrej Širca, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva in direktor projektov v projektantski družbi IBE, d. d. 

 

 Vprašanje, zapisano v naslovu, je povsem 

umestno, saj vedo ribiči in ihtiologi 

povedati, da je za obstoj salmonidnih vrst 

rib kritična temperatura vode 18 °C (Štiri 

slovenske reke smo skuhali!; Nedeljske 

novice, 6. 2. 2020), meritve Arsa pa kažejo, 

da srednja mesečna temperatura Save v 

zadnjih osemnajstih letih (2001-2018) v 

Litiji julija znaša 18,1, avgusta pa 18,0 °C. 

Najvišje rečne temperature precej 

presegajo povprečne in so v istem obdobju 

meritev v Litiji dosegle maja 19,9, junija 

23,9, julija 23,2, avgusta 24,6 in septembra 

21,0 °C. V Savinji so najvišje izmerjene 

vrednosti še bistveno višje, do 28,9 °C, 

serija prekoračitev meje 18 °C pa se začne 

že v aprilu in konča v oktobru. Ob 

potrjenem trendu naraščanja rečnih 

temperatur ni nobenega indikatorja, ki bi v 

bližnji prihodnosti dajal upanje za preobrat. 

Po drugi strani smo v Delu 5. 3. 2020 

pokazali, v kakšnih razmerah lahko 

akumulacije reko ohlajajo (Akumulacije 

blažijo posledice podnebnih sprememb, 

Delo Znanost). Zato je nujen razmislek o 

tem, da z gradnjo pregrad izboljšamo 

temperaturne razmere v Savi, kot tudi, da z 

resno analizo naravnih razmer iz nabora 

ogroženih vrst izločimo tiste, ki jih narava v 

spremenjenih razmerah ogroža že sama.  

 

Odgovore lahko daje le stroka  

Uvodni problem je le izhodišče za širši 

prikaz problematike, ki se pojavlja ob 

gradnji rečnih pregrad in hidroelektrarn, z 

vidika interdisciplinarne hidrotehnične 

stroke. Ta združuje znanja hidrologije 

(vodne količine, kar pomeni visoke vode in 

suše), geologije s hidrogeologijo (ki 

obravnava podzemne vode), hidravlike (tok 

vode v reki, po kanalih in. ceveh, prek 

pregrad, širjenje poplav), zasnov vodovoda 

in kanalizacije, melioracij (namakanje in 

osuševanje), vodarskih ureditev (zaščite 

rečnih brežin, gradnje nasipov, 

protierozijskih ukrepov) in energetike 

(zasnova, dimenzioniranje in gradnja 

hidroelektrarn). V novejših dodiplomskih, v 

času našega študija pa podiplomskih 

programih smo dobili tudi osnovna znanja 

vodne biologije, kemije okolja, ekologije, 

prava itd. Zaradi naštetih znanj kot 

hidrotehnik težko poslušam »aktiviste «, ki 

s ponavljanjem strokovno nepravilnih 

argumentov ne samo izpeljujejo nove 

»teorije«, temveč postavljajo že kar 

politične zahteve, ki se tičejo celotne 

države. Dezinformacije, ki jih širijo, so žal 

pripeljale tako daleč, da je hidroenergetika, 

ki Sloveniji lahko zagotovi trajen vir 

obnovljive energije in je ena od okoljsko 

bolj prijaznih gospodarskih panog s 
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sočasnim velikim narodnogospodarskim 

učinkom, v nacionalnem energetskem in 

podnebnem načrtu (NEPN) predstavljena 

kot nevarna uničevalka okolja. Za tiste, ki 

jih dolgočasne strategije ne zanimajo, naj 

pojasnim, da se moji razmisleki o NEPN 

nanašajo na problematiko gradnje pregrad 

na Savi in Muri, v perspektivi pa verjetno še 

kje. V nadaljevanju komentiram nekaj 

najpogostejših »resnic« in jih skušam 

pojasniti z argumenti stroke. 

Elektrarne ne povečujejo poplavne 

nevarnosti 

Navedba o obstoječih, sedanjih in bodočih 

slovenskih HE kot viru poplav je 

nestrokovna in zavestno zavajajoča, 

nejasna pa je tudi definicija »manjših« in 

»velikih« poplav, ki jo uporabljajo 

nasprotniki hidroelektrarn.  

Naše obstoječe in bodoče akumulacije 

nimajo prostornine sto ali več milijonov 

m3, ki bi lahko zmanjšala poplavni val, 

temveč lahko le zagotavljajo, da tudi ob 

povišanih pretokih voda ostane v razširjeni 

in zaščiteni strugi. Na spodnji Savi je 

zagotavljanje poplavne varnosti poleg 

energetske izrabe ključni element 

koncesijske pogodbe in je zato od vsega 

začetka eno od glavnih izhodišč 

projektiranja objektov. Višina nasipov in 

zaščit v gorvodni polovici akumulacij je 

pogojena z naravno visoko poplavno vodo 

(za naselja je bila privzeta varnost pred 

stoletno vodo) in ne bi bila brez 

hidroelektrarn nič nižja, v dolvodnih 

polovicah akumulacij pa je poplavna 

varnost okolice še bistveno večja od 

stoletne. Na območju HE Brežice in HE 

Mokrice je bila naloga zagotavljanja 

poplavne varnosti še posebej zahtevna, ker 

je bilo treba poplavni val pripeljati na 

Hrvaško v enaki obliki kot pred gradnjo HE. 

Tega se ne da izvesti drugače kot z 

ohranjanjem dosedanjih obsežnih 

poplavnih površin Krško-Brežiškega polja, 

pri čemer pa je poplavljanje izvedeno 

kontrolirano in ob ustreznem alarmiranju 

prebivalstva. Ker rešitev temelji na 

aktivaciji poplavnih površin, je usklajena z 

vodno in poplavno direktivo EU.  

Očitek o povečanju ogroženosti obvodnega 

prostora zaradi obratovanja akumulacij je 

neosnovan najmanj iz dveh razlogov. 

Predvsem Slovenija nima velikih 

(sezonskih) akumulacij, kjer bi se zaradi 

napake pri obratovanju ali ob porušitvi 

pregrade sprostile velike vodne količine in 

ustvarile uničujoče valove. Celo edina 

akumulacijska elektrarna Moste ima 

razmeroma majhno akumulacijo, vse 

obstoječe in načrtovane HE v Sloveniji pa so 

povsem drugačnega, tj. rečnega oziroma 

pretočnega tipa. Drugi razlog je, da je bilo 

za akumulacije na spodnji Savi računsko že 

večkrat preverjeno (v letih 1988, 2008 in 

2020), da tudi v primeru nepričakovanih 

dogodkov ali nesreč poplavni valovi ne 

presežejo visokovodnih pretokov Q100, to 

pa so bistveno nižje vrednosti od 

običajnega projektnega pretoka Q10000, 

pri katerem bi lahko bili porušeni nasipi.  

Najboljši dokaz za uspešnost in zanesljivost 

poplavnih zaščit ob spodnji Savi so nekdaj 

poplavljeni kraji Radeče, Sevnica in Krško, 

če omenim le največje. Ob tem ni 

zanemarljivo, da so nasipi hidroelektrarn 

zaradi tesnilnega jedra bolj odporni na 

dolgotrajnejšo poplavo od običajnih 

protipoplavnih nasipov. To je eden od 

vzrokov, da se poplavne zaščite brez 

»energetske« funkcije nekritično 

predstavljajo kot cenejše in racionalnejše. 

Da to ni res, dokazujejo tudi sinergijski 

učinki sočasne gradnje HE Mokrice in 

poplavnih zaščit Krške vasi. V primeru 
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gradnje zgolj poplavnih zaščit bi bil zaščitni 

zid ob Krki 1,4 m višji, kot je načrtovan 

skupaj s HE Mokrice.  

Zelo priljubljena tema kritikov 

hidroenergije je poplava Drave v letu 2013. 

Tudi brez dokončne sodbe sodišč je jasno, 

da je bil vir poplave v Avstriji, ki ima v 

povodju bistveno drugačne akumulacije 

kot Slovenija. Slovenske elektrarne na 

Dravi zaradi majhnih prostornin akumulacij 

k poplavam niso nič prispevale. Po drugi 

strani bi bila poplava v Sloveniji še večja in 

bolj uničujoča, če ne bi imeli nasipov 

Ptujskega jezera. Najglasnejšim kritikom 

DEM, ki občasno brez sramu celo na 

strokovnih srečanjih rohnijo proti 

»uničevalcem okolja«, predlagam, da se 

poglobijo v publikacijo Geografski vidik 

poplav v Sloveniji (Komac, Natek in Zorn, 

2008), kjer najdemo tudi zgodovinske opise 

poplav pred gradnjo hidroelektrarn. 

V zvezi s poplavno ogroženostjo se 

omenjajo tudi plavine, ki se odlagajo v 

akumulacijah. Akumulacijski prostori imajo 

med nasipi bistveno večjo prostornino kot 

osnovna rečna struga in gospodarjenje s 

plavinami je ena od glavnih nalog 

upravljavcev akumulacij. Pri tem je prvo 

vodilo poplavna varnost, zato koncesionarji 

redno izvajajo meritve in hidravlične 

analize, na podlagi katerih se odločajo za 

odstranjevanje plavin. Žal jim ob tem 

marsikdaj največjo oviro predstavljajo 

varuhi okolja; poplava na Dravi leta 2013 je 

imela na primer na območju Formina tako 

hude učinke ravno zaradi neočiščene 

naravne struge, za katero se iz okoljskih 

vzrokov nikdar ni našlo primernega 

trenutka za čiščenje. 

 

Elektrarne ne škodujejo podzemnim 

vodam 

Trditve o negativnem vplivu gradnje 

hidroelektrarn na podzemne vode so 

pavšalne in je treba lokacije HE obravnavati 

posamično. Najpogosteje se kot primer 

navaja podtalnica Sorškega polja, kjer so po 

gradnji HE Mavčiče nivoji podzemne vode 

narasli, skozi desetletja obratovanja pa 

znova začeli upadati proti nekdanjim 

naravnim nivojem, vendar so tudi brez 

dodatnih ukrepov še vedno višji od 

nekdanjih. To je normalen pojav, ki ga je v 

skladu s potrebami po vodi možno 

tehnično uravnavati, bodisi z bogatenjem 

podtalnice ali z njenim dreniranjem s kanali 

ali črpališči ter celo s čiščenjem rečnih 

brežin. Primerov uspešnega sobivanja HE in 

vodooskrbe je dovolj tako v Sloveniji 

(Mariborski otok, Mrzlek na Soči, MHE 

Zadlaščica in vodooskrba Tolmina, Krško-

Brežiško polje) kot v Evropi, npr. ob Donavi 

(Dunaj) in Renu, kjer se številne milijonske 

aglomeracije posredno, prek podtalnice, 

napajajo s pitno vodo iz zajezenih 

vodotokov. Za Dravsko polje, ki je druga 

pogosto zlorabljana lokacija v zvezi z vplivi 

HE na podzemne vode, se brez strokovne 

hidrogeološke podlage ne sme kazati na 

domnevnega krivca za zniževanje nivojev. 

Globoko vkopani odvodni kanali 

derivacijskih HE res delujejo kot drenaže, 

vendar bi bilo nivoje podtalnice po potrebi 

možno zvišati. Novejši vzroki za zniževanje 

gladin podzemne vode pa so tudi naravni. 

Na primer Ocena podnebnih sprememb v 

Sloveniji do konca 21. stoletja - Sintezno 

poročilo – prvi del (Arso, 2018) za obdobje 

po letu 1981 v zvezi s podzemnimi vodami 

v devetnajstih ključnih slovenskih 

vodonosnikih od Primorske do Prekmurja 

beleži pogoste hidrološke suše. Le šest od 
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teh vodonosnikov, med njimi Dravsko 

polje, je tudi pod vplivom hidroelektrarn. 

Ob dosedanji gradnji sodobnih objektov na 

spodnji Savi niso bili nikjer zaznani bistveni 

vplivi na vire pitne vode. Če so bili 

pričakovani, so bili uporabljeni tudi 

izravnalni ukrepi, ki ustrezno delujejo, saj 

gre za dobro preizkušene rešitve umetnega 

bogatenja ali dreniranja podzemne vode. 

Zaradi praktično stalnega nivoja zajezitve v 

rečnih pretočnih HE (ki so tipičen tip HE v 

Sloveniji) je zanesljivost oskrbe z aluvialno 

podtalnico na območju HE kvečjemu večja 

od naravne. Dodatno varnost predstavlja 

možnost odvzema vode iz reke in 

predhodnega čiščenja pred ponikovanjem, 

česar pri naravnih vodonosnikih ni - v 

primeru onesnaženja naravnega vodotoka 

bo zelo verjetno onesnažena tudi 

podzemna voda. Najnovejša HE na spodnji 

Savi pri Brežicah je situirana na enem od 

največjih slovenskih vodonosnikov in z njim 

uspešno sobiva. Načrtovane 

hidroelektrarne v kanjonske delu srednje 

Save bodo zelo verjetno imele minimalen 

ali ničeln vpliv na vire pitne vode, ker se 

tam voda ne zajema iz aluvialnih 

vodonosnikov. Po drugi strani bi HE na 

rečnih odsekih z izraženo globinsko erozijo 

(npr. povsod na Muri in na območju 

Ljubljanske kotline) dvignile nivoje in s tem 

razpoložljive zaloge podzemnih vod. Sklep 

varuhov okolja o negativnem vplivu izhaja 

iz posameznih napačnih interpretacij vpliva 

obstoječih objektov ali celo napačnih 

tehničnih rešitev, ki se nekritično prenašajo 

na vse nove objekte. 

Elektrarne ne onesnažujejo voda 

Seznam onesnaževal, ki jih menda 

vsebujejo slovenske akumulacije, je 

identičen tistemu, ki ga vsebujejo prosto 

tekoče reke, zato krivca za njihovo 

prisotnost in obnašanje v akumulacijah ne 

moremo iskati v hidroelektrarnah. V 

prosto tekoči reki onesnaženje odnese 

izpred naših oči, zato mislimo, da ga ni ali 

daje manjše. Vseh fekalij, težkih kovin, 

drog, virusov in parazitov, ki se jih naenkrat 

povezuje z akumulacijami, ne bo rešila 

samočistilna sposobnost rek. Vse te snovi 

in organizmi nimajo nobene zveze s HE, 

prav tako ne hraniva, ki dotekajo s 

kmetijskih površin. Če hočemo zdraviti 

slovensko okolje, je treba začeti pri vzrokih, 

ne simptomih. Če bi v akumulacije dotekala 

čista voda, bi bile te čiste. 

V zvezi s težkimi kovinami so lahko 

akumulacije celo koristne. Pred časom so 

bile velik problem usedline na dnu 

akumulacije Moste pri Jesenicah. Vir 

onesnaženja je bila v tem primeru jeseniška 

industrija, krivec pa nazadnje 

hidroelektrarna. Po vseh raziskavah in 

presojah je prevladala zdravorazumska 

odločitev, da so morebitne škodljive snovi 

najvarneje spravljene pod varovalno 

plastjo neonesnaženih sedimentov na dnu 

jezera. Tudi sodobne akumulacije 

pretočnih HE na svoj način zmanjšujejo 

izpostavljenost okolja onesnaženju: ujetost 

vodotoka med nasipe namreč preprečuje 

ali vsaj zmanjšuje razlivanje poplavnih vod 

iz struge in s tem vnašanje morebitnih 

onesnaževal v rodovitno prst. Na območju 

energetskih nasipov je zaradi tesnjenja 

onemogočen tudi prehod onesnaževal v 

podtalnico. 

Akumulacije niso vir toplogrednih 

plinov 

V zadnjih letih so se pojavile ugotovitve, 

kako akumulacije z izpusti CO2 in metana 

prispevajo k učinku tople grede. Razlog za 

to so bile raziskave in meritve v 

posameznih akumulacijah, predvsem v 
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subtropskih podnebnih razmerah, kjer so 

bili izpusti zaradi potopljenega rastlinja in 

drugih vzrokov resnično veliki. Zaradi 

ponavljajočih se obtožb je International 

Hydropower Association (IHA) v letu 2017 

izvedla analizo 498 akumulacij (od tega 320 

večnamenskih) v vseh podnebnih pasovih 

in na vseh celinah, razen Antarktike. Za vse 

akumulacije so določili toplogredni odtis 

(GHG footprint ), ki je v povprečju znašal 

ekvivalent 18,5 g C02/kWh proizvedene 

energije za celotno obdobje proizvodnje 

električne energije, pri čemer niso 

upoštevani izpusti v času gradnje. To 

vrednost lahko primerjamo z vrednostmi, ki 

jih je v letu 2014 za ostale vire energije 

določil Mednarodni panel za podnebne 

spremembe (IPCC) in znašajo 820 za 

premog, 490 za plin, 48 za velike sončne 

elektrarne (utility-scale solar PV), 12 za 

vetrne elektrarne v morju in nuklearne 

elektrarne ter 11 za vetrne elektrarne na 

kopnem. 

Z vidika gradnje HE v Sloveniji je problem 

zanemarljiv, saj študija posebej poudarja, 

da so bile analizirane le velike akumulacije, 

manjše ali celo zgolj pretočne akumulacije 

(kakršne so vse slovenske akumulacije) pa 

imajo zaradi potopitve majhnih površin še 

nižje vrednosti izpustov. 

Hidroenergija je naš edini veliki vir 

energije 

Ob predstavitvi NEPN v začetku leta 2020 

smo lahko sledili izjavam uglednih 

energetikov in uradnikov o energetski 

samozadostnosti in neodvisnosti Slovenije. 

Resnici na ljubo si moramo priznati, da bo 

hidroenergija po ukinitvi proizvodnje 

elektrike iz premoga ostala edini zares 

domači vir energije, ki ima opazno vlogo 

tudi v energetski bilanci. Ves »slovenski« 

plin je namreč uvožen, prav tako za zdaj 

jedrsko gorivo, da ne govorimo o ostalih 

tekočih gorivih. Vetrna in sončna energija v 

energetsko bilanco države še ne prispevata 

občutnega deleža in ga še nekaj časa ne 

bosta. Zato se za začetek ustavimo pri 

tveganjih: Ali lahko v današnjem, 

geopolitično nestabilnem svetu 

zagotovimo, da bomo v desetih ali 

dvajsetih letih še vedno imeli dostop do 

potrebnih virov plina in jedrskega goriva, ki 

bodo morali biti zaradi večjih potreb po 

električni energiji glede na sedanje količine 

še povečani? 

Ko opazujemo aktualne težave MOP v zvezi 

z odpadno plastiko in odpadnim blatom 

čistilnih naprav in pomislimo na morebitno 

odvisnost Slovenije od uvoza vse energije 

za promet, industrijo in gospodinjstva, ali si 

lahko privoščimo situacijo, ko bo vse to 

obstalo zaradi »nesodelovanja sosednjih 

držav«. Pripravljavci NEPN so o tem menda 

razpravljali s sosedami Italijo, Avstrijo, 

Madžarsko in Hrvaško. Italija in Madžarska 

nista izvoznici energije, Avstrija ima svoje 

račune s proizvodnjo hidroenergije in 

tranzitom iz severne Evrope, Hrvaška pa bo 

prej uvoznica kot obratno. Da ne govorimo 

o prezrtem ostalem Balkanu, ki bi ob 

morebitni prepovedi proizvodnje iz 

termoelektrarn postal energetsko 

ogrožena regija. Dodaten problem našega 

večjega uvoza bi bila potreba po povečanju 

prenosnih kapacitet daljnovodov v 

sosednjih državah. Ta je po načelu prostega 

trga smiselna ob dobrem zaslužku, kar za 

nas pomeni zvišanje cen električne 

energije. 

Če se bo pokazalo, da bi bila slovenska 

hidroenergija lahko zaradi posameznih 

sušnih let okrnjena, je to mogoče dodatno 

izboljšati z ustreznim zadrževanjem vode v 

večjih ali manjših večnamenskih 

akumulacijah. Več o tem je bilo 
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povedanega 30. 1. 2020 na strokovnem 

posvetu Slovenija prihodnosti v luči 

podnebnih sprememb - je zadrževanje vode 

nuja ali možnost v procesu prilagajanja 

podnebnim spremembam v državnem 

svetu, ki je za ogled v celoti dostopen na 

spletni strani državnega sveta. 

Ohranjanje okolja za vsako ceno? 

V uvodu prispevka je naveden primer, da 

lahko neka živalska (ali rastlinska) vrsta 

izgine zaradi vplivov podnebnih sprememb. 

Ob tem se pojavi vprašanje, do kdaj, pod 

kakšnimi pogoji in ali je sploh smiselno 

takšno vrsto na prav vsakem vodotoku ali 

delu vodotoka za vsako ceno ohranjati. 

Načelo previdnosti, ki ga naravovarstvena 

stroka uveljavlja v primeru nepoznavanja 

zanesljivega odgovora, je v takšnem 

primeru vabljiv odgovor, vendar je v 

primeru strateškega vprašanja samooskrbe 

države z energijo prešibko. 

Sestavni del nacionalnega energetskega in 

podnebnega načrta je tudi naše okolje. Če 

se to tako spreminja, da so spremembe 

opazne v eni človeški generaciji, ga ne 

moremo več obravnavati kot dane 

konstante in je treba v scenarije razvoja 

energetike in drugih panog vključiti tudi 

analize sprememb naravnega okolja in 

njihov vpliv na zaščitena območja narave.  

 

Zato bi bilo v okviru veljavne zakonodaje in 

pravil, ki veljajo za območja Natura 2000 in 

tudi nekatera druga, nujno presoditi vplive 

podnebnih sprememb za tista območja, 

kjer so načrtovane hidroelektrarne, ter tudi 

za tista, za katera se ugotavljajo daljinski 

vplivi. Konkretno za ribje populacije 

ogroženih in zaščitenih vrst je treba določiti 

možne vplive podnebnih sprememb, ki se v 

vodotokih odražajo na količinskem stanju 

pretokov in temperaturi reke. Znano je 

namreč, da rečne temperature v Sloveniji 

naraščajo najmanj tako hitro kot zračne. Če 

se ta naloga ne opravi, lahko pričakujemo 

situacije, ko bodo posamezne vrste izginile 

zaradi naravnih razmer in jih kljub še tako 

strogim varovalnim režimom ne bo mogoče 

zaščititi. Po drugi strani bi jim lahko 

akumulacije zagotovile daljše ali celo trajno 

preživetje. 

 

 

 

 


