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Andreja Slameršek, Društvo za preučevanje rib Slovenije 
 
Razočarana sem nad EKS, pristopom in dejanskim zavajanjem javnosti, ki se tukaj dogaja. DPRS je 
vložilo zahtevo za vključitev v celovito presojo vpliva na okolje za EKS, a smo dobili zavrnjeno, kljub 
temu da smo dobili tožbe pri akcijskem načrtu ter pri Hrastje-Mota in tako naprej za celovito presojo 
vplivov na okolje.  
 
Osnovno izhodiščno stanje je zelo slabo predstavljeno, osredotočila se bom samo na hidroenergijo, 
ker se mi ukvarjamo z varovanjem rib in njihovih habitatov. Predstavila bi nekaj za ponazoritev. V 
Sloveniji imamo obstoječih 21 hidroelektrarn, trenutno je dodatna 22. HE Brežice. Zapisali ste, da bo 
potrebna maksimalna izraba rek in da se vse naredi, da se gre na območja, ki več niso optimalna. 
Zaradi tega bodo stroški veliko večji, kar pomeni veliko večji vplivi na okolje, zaradi tega ker so posegi 
veliko večji. Statistika, ki manjka, osnova temu je: Slovenija proizvede približno 1/3 obnovljivih virov 
električne energije. Od tega predstavljajo velike hidroelektrarne 90 %, od tega proizvede 9 
hidroelektrarn od 21-ih 70 %, ostalih 30 % proizvede 13 hidroelektrarn. Izračunajte si, koliko bi novo 
načrtovane, tistih 13 do 19, ki so predvidene, ki smo jih tudi z Načrtom o upravljanju voda, ker ste se 
hoteli izogniti izjemi, prispevale k tem obnovljivim virom energije. Nič. Za škodo, ki je neprecenljivo 
velika. Poleg tega so bile delavnice glede EKS-a zelo slabe. Tam smo ugotovili, da ene nuklearke ne 
moremo nadomestiti s hidroenergijo. Edino izhodišče za začetek je učinkovita raba, potem pa vse 
druge možne alternative.  
 
Govorili ste, da gre za splošni dokument, ki predvideva maksimalno izrabo naravnih virov, ne 
predvideva pa maksimalne učinkovite rabe energije. To je bila tudi zelo ena… kar je tudi jasno 
zapisano v AN URE, da se tam gospodinjski aparati in te zadeve niso upoštevale… Mi imamo 
strokovnjaka, ki je naredil odlično analizo študije, ki vas ne zanima in je niti ne želite prebrati. Če bi tja 
dali ta denar, ki ga vlagate v nove proizvodne enote, namreč za Spodnjo Savo smo dali od 800-900 
milijonov €, koliko milijard smo dali za TEŠ 6? Če bi vse to vložili v učinkovito rabo energije, bi mi 
presegli vse te odstotke, ki nam jih predstavljate z vidika EKS-a.  
 
Poleg tega je rešitev ogromno, zelo redno vas spremljam od leta 2015, rešitev je na terenu ogromno in 
če bi vi tem ljudem dali denar, da pripravijo EKS, bi lahko rešili Slovenijo brez dodatnih uničevanj z 
velikimi posegi.  
 
Naslednja stvar so mednarodne zaveze. Govorite o tem in tudi v okoljskem poročilu je bilo, jaz mislim, 
da bo v okoljskem poročilu izhodiščno stanje, jaz upam, da ste prebrali naše pripombe, ker občutek je, 
kot da niste prebrali nič. Se pravi, vi s tem posegate na območje ptičje in habitatne direktive, tam se 
ciljev ne bo dosegalo, v okvirih vodne direktive se ciljev ne bo dosegalo, direktive o učinkoviti rabi, 
programi, načrti, strategije, ki so v Sloveniji že vzpostavljeni tako na nacionalni, regionalni, lokalnih in 
vseh možnih ravneh. Kje stojimo s cilji? Pri ohranjanju habitatne ptičje direktive, ugodno stanje imamo 
pri 43 habitatnih tipih, samo pri 29 % vrst. Vse je na spodnji meji. EKS pa predvideva poslabšanje 
vsega tega. Izpolnjevanje ciljev po vodni direktivi: samo na 18 % vodnih teles bomo imeli 
predvidenega poseganega vodnega stanja. Z EKS bomo to še zmanjšali. Razdelali smo tudi vse po 
vodnih območjih, a niste ničesar pogledali. Tla: od osamosvojitve smo izgubili 100.000 hektarov 
rodovitnih površin. Z elektrarnami jih dodatno izgubljamo. Dodatno se spreminjajo tudi razmere na 
kmetijskih površinah in ne govorite mi, da to prispeva k boljšemu kmetijstvu. Prihajam iz Dravskega 
polja in s sušami imamo večje težave kot Prekmurci. Prehrambeno smo 2/3 odvisni. Ves čas 
poudarjate, kako je energetika najpomembnejša, a če ne bomo imeli vode, hrane, bi tistim trinajstim, ki 
ste jih prej omenili, ki na prvo mesto uvrščajo energetiko, odvzela vodo, hrano in zrak, nato pa bi se 
pogovarjala, kaj bi dali na prvo mesto. In žarnico bi jim v komori prižgala, da bi jim svetila 24 ur. 
Zanima me, kaj bi se zgodilo. To je, kar se tiče ciljev. Kaj pa pri ciljih obnovljivih virov energije? 
Dosegamo 94 %, s tem da če bi dosegali vse druge cilje, ki sem jih prej naštela, bi to krepko presegli. 
Ni nam potrebno uničevati in delati tako velikih uničevalskih posegov na naših zadnjih ostankih rek. 
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Uničenih imamo 50 % rek, izrabljenih 50 %, za le-te sami v vaših načrtih pišete, da je že učinkovita 
raba… da presegamo proizvodnjo električne energije in da glede učinkovite rabe še nismo dovolj 
naredili. Potem je tukaj še cel kup stvari, o katerih bi lahko govorila. Glede tega, okoljsko poročilo 
izjemno slabo presojamo, ker dejansko ni upoštevalo dejanskega stanja na celotni Sloveniji in kot 
izhodiščno stanje vzelo tisto, kar je osnovno za preživetje ljudi. Če nam bodo izklopili elektriko, bo 
panika prvih 14 dni, en mesec. Če pa nam bodo vzeli hrano in vodo, potem bomo imeli vojno. 
 
Dalje, EKS naj bi bila usmeritev. Če predvideva vse možne variante in vse možno, se ne morem 
strinjati. 
 
Glede financ, da nam obešate na ramena. Vaš TEŠ 6. Obesite to njim. Tistim, ki so se odločali. Naj 
vrnejo ta denar, te dve milijardi oziroma kolikor jih je, in mi bomo vse uredili v Sloveniji. To že tako ali 
tako odplačujemo mi, državljani. Te elektrarne bi gradili državljani. Predviden je denar iz vodnega 
sklada, ki naj bi bil namenjen vzpostavljanju protipoplavne varnosti, izboljšanju kvalitete vode. 
Elektrarne in vse ostalo je nasprotje temu. To tudi določa vodna direktiva, ki predvideva 
hidroelektrarne same po sebi, da imajo negativen vpliv na okolje in je zato potrebno uporabiti izjemo. 
In izjema ni politična zadeva, ampak je potrebno v skladu z zakonodajo. Politična odločitev je: da, mi 
bomo šli v izjemo, bomo poskusili. Politična odločitev je: da, mi gremo v prevlado drugega javnega 
interesa nad javnim interesom ohranjanja narave, ampak ti postopki morajo biti izpeljani po 
zakonodaji. Po habitatni direktivi in vodni direktivi. In po obeh direktivah je potrebno dokazati vse v 
skladu z zahtevami in izkazati, da je sploh možno omiliti in izravnati te ukrepe. Tukaj ni politične 
odločitve. Vem pa, da se to v gradbeni zakonodaji poskuša urediti, a imamo evropsko zakonodajo, ki 
jasno določa, da je potrebno izkazati in če ni izkazano, gradnja ni možna. Tu ni politike. Javni interes, 
pitna voda ali politika, to vam bodo povedali domačini.  
 
Ne strinjam se s presojo ukrepov. Presoja se program, plan, načrt, z vsebino in vsem. Imamo lestvico 
od A do E. A pomeni celo pozitiven vpliv brez ukrepov, B pomeni, da vpliv ni bistven. C pomeni, da 
vpliv ni bistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov itd. In pri vsakem se mora oceniti vpliv brez omilitvenih 
izravnalnih ukrepov, potem pa se gre po lestvici, ali je možno omiliti. In to, kar vi pišete notri, da je 
potrebno izvesti študijo, to ni omilitveni ukrep. Omilitveni ukrep je: zgodilo se bo to in to in to in s tem 
ukrepom bomo na tak in tak način, pričakujemo to, zato bomo potem izvedli monitoring, da vidimo, če 
smo se odločili za pravi ukrep. Vemo, da delamo neumnosti. Imamo primere po vsej Sloveniji, cel kup 
težav. Napisanih je cel kup ukrepov, polovica jih ne dela, polovico se jih ne izvede. 
 
V EKS-u ste pri fosilnih gorivih napisali, da bo princip »Škodo plača povzročitelj«. To je potrebno 
narediti tudi pri hidroelektrarnah. Trenutno imamo izjemno velike težave, tako z vodo kot z muljem. Kaj 
se nam dogaja v Slovenji? Pod pretvezo okvare zapornic se masovno spušča mulj. Da ne govorimo, 
koliko let že bijejo bitko ribiči, da so zaradi tega povečane poplave in tako naprej. Da je bil rušilni val. 
Vse te zgodbe glede mulja so ogromne in tu država sploh ne opravlja svoje naloge. Po zakonodaji bi 
morala po principu »Škodo plača povzročitelj« od energetikov zahtevati, da škodo sanirajo. Elektrarne 
dejansko delijo in ne povezujejo. Da reke povezujejo, kaže projekt na Brežicah, kjer je tisti večni most, 
ki je povezoval obe strani, uničen s strani energetikov. Zdaj bodo lokalni ljudje iz svojega denarja 
popravili ta most, ne energetika. Namesto da bi z davkoplačevalskim denarjem šli s projekti v dobre 
zadeve; to kar energetika uničuje, popravljamo mi z davkoplačevalskim denarjem. Gradimo jim 
elektrarne, vso infrastrukturo, na koncu obrnejo vso škodo, ki jo povzročajo, na ljudi. Tako kot je 
primer Ptujskega jezera, ko so rekli, da imajo komunalo in naj si sami očistijo. To so milijonske škode, 
potrebna so posebna odlagališča. Gre za strupene snovi, ki jih je treba odstraniti in ustrezno sanirati.  
 
Vaša predstavitev ne drži vode, kar se tiče hidroenergije. Naredite statistiko, koliko vam katera 
elektrarna prinese. Pogledala sem vse možne strategije in plane, a nikjer ni jasno zapisano, kot da ne 
vemo, koliko energetskih objektov je v Sloveniji. Imamo toliko velikih hidroelektrarn, srednjih 
hidroelektrarn ne vem, koliko je. Podeljenih imamo čez 600 koncesij. Imamo približno 500 malih 
hidroelektrarn. Vsepovsod usmerjate v gradnjo novih proizvodnih enot. Ne vem, če se je kaj 
spremenilo od julija 2017, takrat je bil ves denar usmerjen v gradnjo novih malih hidrocentral. Naj vam 
povem za primer Avstrijo. Tam so nadgradili male hidrocentrale in za 33 % povečali delež pridobljene 
energije. Seveda so pri Zavodu za varstvo narave v enem izmed mnenj pri AN OVE tudi to napovedali. 
Energetika je takrat na sestanku rekla, da bodo to preučili, vendar se to nikoli ni zgodilo. Sedaj pa smo 
dobili odgovor, da Zavod za varstvo narave od njih ni tega več zahteval. Kakor hitro je nekaj zapisano 
kot pogoj, mora biti izvedeno. Tako tudi vidimo, kaj se vedno dogaja.  
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Ves čas govorite o stabilnosti. Poglejmo spet Avstrijo, ki ima skoraj maksimalno izrabo glede 
obnovljivih virov energije. Ko so hidrološke suše, ko so kakšne težave, izpadi, uvažajo termo- in 
nuklearno energijo iz sosednjih držav. Tako da ko bo EKS imel na vrhu postavljen cilj maksimalne 
učinkovite rabe energije, s tem se bo avtomatično poznalo tudi na obnovljivih virih energije, ugašamo 
počasi fosilna goriva, takrat bo šla zadeva na boljše. To, da najprej vse uničimo in nato gremo nazaj, 
ni rešitev, temveč katastrofa. Ta EKS je katastrofa in ne more iti skozi, ker je z vidika narave in okolja 
uničujoče in tudi kar se tiče gospodarstva, danes je med najbolj rastočimi panogami turizem, ljudje 
vidijo priložnost, vi pa jim to priložnost odvzemate. In če bi poslušali zgodbe iz mejnih območij, tam te 
srce stisne. Vi pa furate svojo politiko in to je žalostno, katastrofalno in alarm za našo državo.  
 
Tudi kar se tiče vključevanja javnosti, našega sodelovanja, upoštevanja vseh naših podatkov, analiz, 
študij, dokazov, vse kar ponujamo in ignoranca tega, to je nesprejemljivo in to delate ves čas. 
Spremljam vas zelo natančno od 2015 in to, kar se greste, je nesprejemljivo. Odločate mimo ljudi, 
odločate mimo dobrega vseh ljudi v Sloveniji. Vi se samo pogovarjate o proizvodnih enotah in vaših 
tržiščih, konkurenčnosti. Kaj pa konkurenčnost hrane, konkurenčnost vode? V Sloveniji imamo resne 
težave. Tudi Strategija razvoja Slovenije, če ste jo brali, je katastrofalno zastavljena. Ker je približno 
tako kot vaš, imate samo lastne interese. In imate težave. Vedno govorimo, delavec naj prestrukturira, 
zdaj gre v novo proizvodnjo. Tudi vi se boste morali prestrukturirati in uporabiti nove tehnike, nove 
pristope. Imamo cel kup strokovnjakov z odličnimi rešitvami. Srečala sem jih sama. Če te ljudi 
povabite skupaj, imate danes odličen EKS spisan, ki bi odlično deloval. To bi vam naredili zastonj. Jaz 
vam lahko dam te kontakte.  
Hvala. 
 
 
Mag. Jože Dimnik, generalni direktor Direktorata za energijo 
 
Hvala za vaše mnenje. Govorili ste o stvareh, ki so v EKS-u in katere niso v EKS-u. Stvari, ki se tičejo 
okoljskega poročila, bom prepustil g. Tavzesu, da vam odgovori. Nekaj stvari, ki ste jih povedali, ne 
drži. Ne morete mi na javni obravnavi reči, da delamo brez ljudi. To je nasprotje samo po sebi. Ravno 
javna obravnava je predstavitev mnenj, da vidimo, kaj boste vi nam povedali. Če je povedanega kaj 
tehtnega, se lahko upošteva. Ne moremo pa z EKS-om rešiti celega sveta, kot vi to pričakujete. 
Spotaknili ste se ob navedbo v EKS-u, ki govori o maksimalni izrabi rek. Morate se odločiti…Pravimo, 
da so fosilna goriva škodljiva, govorimo, da je jedrska energija škodljiva. Če rečemo, da so obnovljivi 
viri škodljivi, potem energije zmanjka. Nekako se moramo napajati. Govorili ste o prehrani, vodi. Pred 
časom smo delali neke analize, v katerih je bilo ugotovljeno, da dva dni brez energije nekako 
preživimo, 14 dni brez električne energije pa pomeni, da hrane na način, kakršno imamo danes, ni 
več. To je krut podatek. Zato ne morete reči, da potrebujemo hrano in vodo, elektrike pa ne. Kako 
črpalke delajo za pitno vodo, ki jo je potrebno črpati iz 60 metrov globine. Kar se tiče učinkovite rabe 
energije, se EKS strinja z vami. Ne postavljamo tega kot ključen dejavnik. Na predstavitvi je bilo 
povedano, da se nam ni treba ukvarjati s tisto energijo, ki je ne bomo porabili.  
 
Veliko ste govorili o hidroelektrarnah. V javnosti se širi neko zmotno razmišljanje, da je za nesnago, ki 
se pojavlja zaradi akumulacijskih jezer, odgovorna hidroelektrarna. Slednja ne meče vreč ali težkih 
kovin v reko. Lahko govorite o časovni prerazporeditvi, a reke onesnažujemo mi vsi, na tak ali 
drugačen način. Hidroelektrarne so projektirane tako, da ne onesnažuje reke. 
 
 

Radovan Tavzes, predstavnik izdelovalca okoljskega poročila, Aquarius d.o.o. 
 
Ko se presoja programe, so ti programi iz več ukrepov. Ne govorimo samo o omilitvenih ukrepih, 
temveč o vseh. Nato se program ocenjuje po posameznem ukrepu in seštevek vplivov je glede 
programa pozitiven ali negativen, pri čemer velja, da najbolj negativni vpliv nekega ukrepa prevlada, 
da program ni primeren. Zakaj se ocenjuje ukrepe? Tudi zaradi scenarijev. Scenariji so vezani na 
posamezne ukrepe, ne na program. Scenariji ukrepov tvorijo nek program. Scenarij sam po sebi nima 
programa. Zadeva se morda razvodeni pri presojah projektov, tam pa je ukrep en sam: gradnja 
hidroelektrarne. Mislim, da je pravilno, da se pri presoji političnih razvojnih programov presoja ukrepe 
in se jih ocenjuje po najslabši oceni posameznega ukrepa.  
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Andreja Slameršek, Društvo za preučevanje rib Slovenije 
 
Vedeti morate, da imajo reke svojo samočistilno sposobnost. Ne glede na to, koliko mi onesnažujemo. 
Elektrarne dodatno povečujejo in poglabljajo problem tega. Reka gre po zelo velikem območju in nosi 
s sabo nekaj težkih kovin po naravni poti, nekaj pa z vsemi drugimi dejavnostmi. V kolikor je pregrada, 
se to nalaga in nastaja koncentrat, ki postane visoko toksičen odpadek, ki nikoli ne bi nastal, če bi 
reka ves čas sproti odnašala in čistila.  
 
Fini delci uničijo intersticielno favno, ki je izjemnega pomena, saj je stik med površinsko in podzemno 
vodo in opravlja čistilno funkcijo za podtalnico. V Sloveniji se je zgodilo že v par primerih, a bom 
izpostavila le primer iz Zgornje Save, kjer so naredili jez in se je podtalnica dvignila, potem pa ko so se 
pore zamašile in  se je z muljem uničila intersticielna favna, se je kvaliteta podtalnice poslabšala in 
hkrati je podtalnica padla. To so študije in raziskave. Preberite si! In, prosim, ne spuščajte se ne 
področje ekologije, če niste strokovnjak. Ne govorite, da elektrarne za to niso odgovorne. Zelo so 
odgovorne. Ne primerjajte naravnih poplav z masovnim spuščanjem mulja, ker se koncentriran 
toksičen mulj spusti hkrati, pri naravnih poplavah pa gre za ogromne površine na ogromnih razlivnih 
poljih. Gre za dva popolnoma različna procesa. Elektrarne imajo zelo velik negativen vpliv na okolje.  
 
 
Suzana Kolbl, Moja Mura 
 
Prihajam iz tega okolja, sem domačinka. Živim neposredno ob reku Muri. Sem tudi zelo aktiven član 
Zveze društev Moja Mura, med drugim sem tudi občinski svetnik občine Ljutomer, istočasno sem 
zaposlena na Ministrstvu za finance. Povzela bom besede g. Potiska, ko je rekel, da je potrebno 
najvažnejše mednarodne zahteve spoštovati. S tem se strinjam. A je potrebno spoštovati tudi svojo 
domovino, državljane, predvsem pa ljudi, ki živimo tam, kjer naj bi se nekaj posegalo.  
 
Govorimo o razogljičenju. Tudi jaz se zelo strinjam s tem. Vendar poglejmo TEŠ 6. Najprej smo našo 
državo zaogljičili, sedaj pa jo bomo z odvzemom tudi naše reke v Pomurju razogljičili. Če smo že 
uničili zrak, uničimo zdaj še reke, da bomo nekaj naredili. To je zdrava kmečka logika, ki jo je eden od 
gospodov uporabljal, mislim, da g. Radovan.  
 
V 42. členu je gospa omenjala, da je pri teh projektih, EKS ali kako jih že imenujete, potrebno 
upoštevati mnenja drugih organizacij. Priča sem, kot domačin in tudi članica teh drugih organizacij, 
katere so skrajno ignorirane, kar je nedopustno. Zakaj ta mnenja niso upoštevana in zakaj ne v takšni 
obliki, kot bi morala biti? Gospod se zelo veseli nekega junijskega ukrepa o nadvladi javnega interesa, 
kjer bo bojda politika odločala. Istočasno isti gospod govori, da moja sosednja gospa, ki je imela govor 
pred mano, govori politično. Torej bi morali biti zadovoljni. Odločite se, kaj je politika in kdo je politik. 
Koga zastopa politik? Ali politik lahko pohodi ljudi? Gre lahko politik čez vso regijo, ki se ji v mojem 
konkretnem primeru reče Pomurje? Lahko? Je narobe, da smo domačini oziroma prebivalci oziroma 
državljani, da smo čustveni oziroma okoljsko čustveno naravnani? Želi nekdo, da imamo v državi 
samo energetsko tehnične robote? V taki državi jaz ne bi hotela živeti. 
 
Mi se bojimo za svojo reko in smo se tudi odločili, ko smo politično, se pravi z lokalno skupnostjo, 
sedeli prvič skupaj za mizo in se odločali, kam se bomo politično naravnali, smo bili postavljeni pred 
dva konteksta, ali bomo energetska regija ali bomo sonaravno kmetijska regija. To vprašanje je 
zastavil eden od županov. Sprejeli smo sklep, da želimo biti sonaravno kmetijska dežela, žitnica, kot 
so ji nekoč rekli.  
 
Zahvaljujem se gospodu, ki za mano sedi in sem slišala njegov komentar, da je celo manjši problem 
reka, da so večji problem kmetijska zemljišča. Kmetijska zemljišča v naši pokrajini so s tem ogrožena. 
Tudi v okviru kmetijstva smo ugotovili, da ne želimo Monsanta in gensko spremenjenih hran, kultur in 
vsega tega, temveč želimo v naši regiji proizvajati zdravo hrano za nas in za naše Slovence in za tiste, 
ki bodo prišli k nam. To stoji v naših regionalnih načrtih. Tudi odločili smo se za biosferno območje. 
Vsi, lokalna politika in mi, tisti, ki tam živimo. In naravni park Reka Mura. To stoji v regionalnem načrtu 
2014-2020. Kdo lahko povozi celo regijo? Kje je ta politik? Se pa strinjam, da potrebujemo tudi 
električno energijo, a dokler je imamo dovolj, poskušajmo na druge načine izravnati to, kar je gospod 
povedal, neke mednarodne zahteve.  
 
Na kmetijskem področju bomo res morali uporabljati zdravo kmečko pamet. Ta zdrava kmečka pamet 
nam govori, da tukaj hidroelektrarn ne bo in da jih ne bomo vzeli v naš regionalni koncept. Nobena 
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prevlada javnega interesa ne bo povozila naše celotne regije. In noben politik. Ta odločitev ne bo 
politična na način, da bi te politike podkupovali z raznimi metodami in se šli takih in drugačnih igric. 
Mogoče je res čas, da se Slovenci prebudimo. V Pomurju je bil konec koncev tudi prvi slovenski tabor. 
Morda je čas, da Pomurci zopet vstanemo in se združimo. Bo gospod rekel, da je morda tudi to 
politični govor? Ne, to je govor ženske, matere treh otrok, ki živi ob reku Muri in želi, da bodo potomci 
tu tudi lahko ostali in preživeli na svoji lastni zemlji.  
 
Ta dva konteksta, ki sem ju na začetku omenila, sta izključujoča. Zato danes tukaj zahtevam, da se 
Pomurje in reka Mura opredelita kot izključitveno območje in prosim lepo, da se tega ne pozabi 
zapisati v zapisnik in še enkrat prosim lepo, da nam ga pošljete na Zvezo društev Moja Mura. To je 
zahteva. In da Pomurje in naša reka Mura ne gre v ta EKS.  
 
G. Dimnik, midva sva se pred kratkim srečala na enem pohodu. Takrat smo pohodili tri ali štiri stebelca 
nekih rastlin. Takrat ste se lepo ponorčevali iz nas. Ali pa morda iz sebe, to boste sami ocenili. »Kaj 
bomo pa jedli, če bomo žitarice pohodili?« Takrat sem vam odgovorila: »Gospod Jože, betona sigurno 
ne bomo jedli, se bomo pa trudili, da bomo imeli zdravo prehrano in lepo vas prosim, da nam 
pomagate pri tem, da boste tudi vi dobili našo zdravo hrano.«  
Hvala lepa vsem prisotnim. 
 
 
Mag. Jože Dimnik, generalni direktor Direktorata za energijo 
 
Ga. Slameršek je dala repliko. Glede na to da vaše mnenje odstopa od znanega režima obratovanja 
hidroelektrarn, nimam kaj za dodati.  
 
Kar se tiče ge. Kolbl: Ponesrečeno je reči, da smo s TEŠ 6 zaogljičili državo. S TEŠ 6 smo za 30 % 
razogljičili to državo. Namesto 4 milijonov ton porabimo sedaj 3 milijone ton za isto količino električne 
energije. Ne morete reči, da je to zaogljičenje. Vprašali ste, če bomo šli čez ljudi. Ne. Ne čez 
posameznika, ne čez pokrajino, ne čez regijo. Naša dolžnost je, da dovolj nazorno predstavimo 
prednosti in slabosti vsake odločitve. Vi boste odločali. Če ne prej, potem 6. junija. Ne bomo reševali 
teh problemov z buldožerji. Ne govorite tega.  
 
Kar se žitaric tiče, sem hotel opozoriti na dvoličnost. Ne morete biti zelo zavzeti za okolje, potem pa 
vam je škoda vaših čevljev in hodite po pšeničnem polju, ker tam ni bilo blata. Ne morete se zavzemati 
za to, da čuvate nekaj in škodo delate kljub temu. 
 
Kar se tiče vaše zahteve, da se reka Mura črta iz EKS-a: že sedaj je ni v EKS-u. Nobena reka ni 
navedena v EKS-u. Kar se tiče vaše zahteve, da zapisnik dobite na Zvezo društev Moja Mura, ni 
težav. Kolegi bodo poskrbeli, da boste dobili zapisnik javne obravnave.  
 
Hrana in energija, ki je pomembna zato, da se to hrano pridobi, gre z roko v roki. Ne morete govoriti, 
da hrano lahko pridelujete brez energije. Še najmanj, kar je, morate diesel natočiti v traktor, da bi 
poželi njivo.  
 
 
Samo Tuš, Moja Mura 
 
Tu izgleda, da se je razprava obrnila le na severovzhod in na reko Muro. Mislim, da je tako tudi prav, 
zaradi tega smo prišli. Postavil bi vprašanje v zvezi s prevlado javnega interesa. Če je taka grozovita 
sila v Sloveniji, da se uporablja prevlada javnega interesa za izgradnjo nekega energetskega objekta, 
zakaj se ne naredi prevlada javnega interesa nad prodajo ekonomičnih aparatov, peglajznov po 
štajersko, in drugo kramo, ki jo prodajajo po naših velikih supermarketih, ki so praviloma zgrajeni na 
kmetijski zemlji. Zakaj se tak predpis ne da v EKS, da bi… tako kot naš kolega Habjanič, ki je sigurno 
doktoriral na učinkoviti rabi energije sam pri sebi, da bi ljudje kupovali stvari, ki bi malo trošile. Potem 
se tu ne bi pogovarjali, ali naj se gradi elektrarna na Muri ali ne. Ali bo škoda ali ne. Nekdo v tej državi 
noče videti, kje so naše priložnosti. Vztrajanje, da ni nobene elektrarne v EKS-u. Seveda je ni. 30 let 
pa že gradbeno energetski lobiji lomastijo po severovzhodni Sloveniji in vztrajajo, spreminjajo, 
dopolnjujejo in si izmišljujejo neke študije z dopolnitvami in ukrepi. In ko bomo prišli do pitne vode, ki je 
tudi problem, si bodo izmislili, da bodo to ljudje vlačili iz trgovine. Prosim, da vi, ki ste na oblasti, 
začnete uporabljati zdravo pamet. Poskusite si dopovedati, da ste s to politiko, ki ni vredna pol 
stekleničke mrzle vode, uničili Pomurje, Prekmurje. Spomnite se, kaj je pomenila ABC Pomurka v 
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Sloveniji, a je šlo nekomu v nos. Bili smo proizvajalec hrane, največjo klavnico smo imeli. Vse to je šlo 
rakom žvižgat. To sicer ni predmet EKS-a, ki je tu. A je tudi zelo močan predmet. In kot je rekla moja 
predhodnica, ne vztrajajte na tej elektrarni.  
 
G. Dimnik, ne poznam vas, a spoštujem vaše delo. Toda, prosim, ne razlagajte nam, da mi nimamo 
posledic od 30 elektrarn v Avstriji. Ste pritiskali na Avstrijo, da naj vsipajo milijone ton gramoza v Muro, 
ki bi ga morali po meddržavnem dogovoru? So vsipali kakšen tovornjak? Zaradi tega se Mura 
poglablja. Živim 100 metrov od Mure in ko sem vam prej govoril o študijah, vedite, da je bil pred 7 ali 8 
leti predstavitev teh elektrarn in je bila tam predstavnica podjetja, ki je delalo študijo, kaj mislijo ljudje o 
umestitvi elektrarn na reko Muro. 400 ljudi, ki živijo v radiju 100 metrov od Mure, smo vprašali, 
vključno z edinim mlinarjem na Muri, ali jih je kdaj kdo vprašal, kaj mislijo o umestitvi elektrarn na reku 
Muri. Nihče. V Dupleku so spraševali ljudi; ker je bilo podjetje iz Maribora. Zato ne zaupam tem 
institucijam. Tudi jaz imam štiri vnuke, ki bodo ostali tam. In začeti morate gledati na stvari tako, kot 
stojijo. Vem, da EKS ni samo reka Mura, temveč še veliko drugih stvari. Ne nazadnje so bile tudi 
druge alternative. Zakaj država ne bi dala denar, da naredimo 100 mlinov na reki Muri? Za nas v 
Pomurju bo dovolj elektrike. A tega ne bo nihče dal, ker ne bo nihče zaslužil. Potem pa se bo postavila 
elektrarna, da bo potrebno spet imeti daljnovod, da bomo imeli probleme. Danes zapravljamo čas 
brezveze. Ni brezveze, saj EKS se mora narediti. Vem, da mora država funkcionirati.  
 
Povedati moram še, kako zelo se spreneveda oblast in podjetja, ki to delajo. Vlada Republike 
Slovenije je dala podjetju Dravske elektrarne koncesijo za revitalizacijo porečja reke Mure in morebitno 
energetsko izrabo. O čem se danes pogovarjamo? Kako bodo elektrarne revitalizirale reko Muro? Ne 
bodo je. Ogrožena je tudi pitna voda. Mi se te igre več ne gremo in se tudi ne bomo šli. Če nobena 
reka ni napisana v EKS-u, naj se vpiše. Reka Mura mora biti izvzeta iz tega programa.  
 
Pol odstotka proizvodnje električne energije naj bi dala ena elektrarna na reki Muri. Veste, koliko je to 
pol odstotka v litrski steklenici vina? Meni niti do želodca ne pride. Zakaj bi morali biti ob habitat in 
pitno vodo, ker si je nek uradnik v Bruslju nekaj zamislil? Vse razumem, a morajo biti tudi izjeme. 
 
Po tridesetih letih naj ta oblast v Sloveniji naredi izjemo, ki je upravičena. 
Hvala lepa. 
 
 
Mag. Jože Dimnik, generalni direktor Direktorata za energijo 
 
Govorili ste o prodaji aparatov, ki bi bili bolje energetsko učinkoviti. EKS predlaga ravno to. Doseči 
moramo stanje drugačno od današnjega. Danes imamo približno 300.000 ljudi, ki so blizu ali na pragu 
revščine. In še 200.000, ki so blizu temu. Od ljudi, ki imajo 500-600€ mesečnega prejemka, sploh če je 
to veččlanska družina, ne morete pričakovati, da bodo kupovali nove aparate, ki so energetsko 
učinkoviti.  
 
Računica je kruta. Omenili ste še, naj država da denar za 100 mlinov na Muri. Kdo pa je država? To 
smo mi vsi. Kaj vas brani? Prinesite denar za 100 mlinov in jih postavite na Muri. Kaj vam brani?  
 
Težava je v tem, dokler ne bomo prišli do tega stanja, da si bo večina prebivalcev lahko privoščila 
učinkovito rabo energije, toliko časa bomo imeli težavo. 
 
En ukrep za učinkovito rabo energije, ki ga zdaj preučujemo za najrevnejša gospodinjstva, bi znašal v 
povprečju 10.000€. Če to pomnožimo s pol milijona, kolikor jih približno je, pridemo do velike številke.  
 
Najbolj ambiciozni načrti, po katerih bi mi dosegali cilje, zahtevajo od vsakega gospodinjstva približno 
2.500€ letno. Ne morete pričakovati, da bo ta denar dajalo tistih 300.000 do 500.000 ljudi, ki tega 
denarja nimajo. Ne morete pričakovati od ljudi, ki danes komaj kupi avtomobil Clio za 30 0€, da bo 
kupil električno vozilo za 20.000 €. To enostavno ne gre. Zato EKS predlaga, da se družba usposobi, 
da bo sposobna financirati cilje. Danes tega ni. Zato je potrebno začrtati pot oziroma smer razvoja za 
naslednja 4 desetletja, da bomo to čim prej dosegli. 
 
Govorili ste o pol odstotka, kar naj bi pomenila ena hidroelektrarna na reku Muri. Mi smo sprejeli 
zaveze in te zaveze moramo spoštovati. Ne moremo a priori reči, da ne bomo spoštovali zavez. Ena 
od držav v EU si je že privoščila nespoštovanje zavez in ni se dobro končalo. Zato tega ne moremo 
predlagati. 
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Kdo vam brani, da že sedaj zmanjšate porabo energije? A tega ne počnemo. Morali bi doseči neko 
splošno prepričanje, da je potrebno učinkovito delati z energijo. Če boste agitiral v to smer, boste 
največ storili za to, da se kakšen objekt ne bo zgradil. Če boste pustili pri miru in ne boste agitirali za 
učinkovito rabo energije, potem ne boste dosegli svojega cilja. To je zdrava kmečka pamet. 
 
 
Samo Tuš, Moja Mura 
 
G. Dimnik, jaz protestiram na način, kako se mi tu pogovarjamo. Ko sem skušal biti razumevajoč in 
povedati, da naj bi se prevladal javni interes, da bi se prodajali izdelki, ki so varčni, vi hočete mene 
okarakterizirati, da živim nekje v zraku in da to ne gre tako ter da imate obveze. Vse razumem, a 
protestiram, da hočete moja prizadevanja na takšen način diskreditirati. Vse te stvari razumem in vem, 
da jutri ne bodo vsi kupili teh hladilnikov, da ljudje nimajo denarja. Zakaj so ubogi in zakaj nimajo 
denarja, s tem naj se ukvarja predsednik vlade. A tako se ni treba pogovarjati z nami. Poslušam in 
hočem biti korekten, prosim, da ste tudi vi do nas.  
 
 
Tomaž Ogrin, Alpe Adria Green 
 
Mi smo dali pripombe na EKS in jih bomo tudi še dopolnili. Na kratko bi dal nekaj pripomb.   
EKS ima to slabost, da ni konkreten in konkretno se pogovarjamo samo o konkretnih stvareh. Drugo, 
kar je izpadlo iz vaših predstavitev, je, da smo ves čas pokriti z nekimi pokrovi v nekem loncu in da 
moramo nekaj delati, ker so oni od gor nekaj naročili. In tisto nekaj ste prevedli v neke odstotke brez 
konkretnosti. Potem pa boste za vsako stvar rekli, da bo treba to narediti zaradi tistih odstotkov.  
Želeli bi dobiti denar, da bi lahko izdelali strokovno študij alternativ, ki bi ohranila vse reke pri nas, 
kolikor jih še je, z brzicami, torej Srednjo Savo, Muro in vse druge. Mi ne potrebujemo zajezitev vseh 
teh rek. 
 
V EKS-u in nasploh v energetiki vidim velik vpliv denarja. Energetika izstopa zato, ker ima ogromno 
denarja. Ima odličen poslovni model. Ima odličen denarni tok. Država pa ne zna preusmeriti tega 
denarja v druge načine. 
 
Lani sem sodeloval pri izdelavi električnega avta iz bencinskega avta. Dijaki so predelali bencinski 
avto v električni avto, tako so se naučili, kaj vse je potrebno. Delam na obnovljivih virih ali pa na 
zmanjšanju CO2, pri Andreju Pečjaku so bili v delavnici. Take stvari delamo. Pri nas na inštitutu imamo 
na strehi sončne kolektorje, ki zbirajo toploto, da z njo po postopku hladimo prostore. Torej, sonce se 
da uporabiti tudi za hlajenje. To je že znano. To imamo instalirano. In sicer je to evropski projekt v 
vrednosti 50.000€.  
 
Vidim polno drugih ukrepov. Če bi imel možnost odločanja, bi že zdavnaj kurilno olje izpodrinil iz naših 
ogrevanj. A politika tega sistematično ne dela.  
 
Sam sem dal neštetokrat primer Energetike Vransko, ki je investirala v daljinsko ogrevanje Vranskega 
na ta način, da so toploto proizvajali z lesom in dodatno, kadar je sonce, uporabljali še sončno toploto. 
 
Takšni poslovni modeli bi omogočili, da ne damo več nobene subvencije. Subvencije so zgrešen 
poslovni model. Imamo druge, boljše. Investiranje energijskega denarja v takšne stvari, kot je Vransko 
naredilo. To je preusmeritev dobičkov v takšne poslovne modele. Na tak način bi se izognili uničevanju 
našega prostora z ozkimi interesi. 
 
Pred nekaj dnevi je bila tukaj okoljska komisarka oziroma sodelavka na okolju v Evropski komisiji. 
Zanimivo je bilo, da je v svojem govoru poudarjala, da mi živimo na zlatem rudniku, ki se imenuje 
narava. To je tisto, kar mi tukaj zdaj branimo pred jastrebi v energetiki. Morate razumeti, da je to tisto, 
kar je trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj je, da danes ne izkoristiš vsega, ampak nekaj pustiš 
naslednjim generacijam. Kar ni potrebno zdaj. In res ni potrebno zajeziti Srednje Save, niti Mure, niti 
malih hidroelektrarn, ki nam bodo uničile vse potoke. Moramo pripeljati druga gospodarstva v razvoj, 
to je turistično gospodarstvo, in EKS se mora soočiti z drugimi gospodarstvi: s kmetijstvom, s skrbjo za 
Zemljo, turizmom. Ljudje bodo živeli od tega, če bodo imeli okoli sebe pristno naravo, ne dodatno 
degradirano z izsekavanjem gozdov zaradi vetrnic, z izravnavo hribovitega sveta v velikosti 
nogometnega igrišča za vsako vetrnico kot je načrtovano nad Dravogradom. Mi delujemo proti našim 
ciljem s takšnimi postavitvami. Predlagal bi, da si ogledamo tudi ELES-ovo študijo, ki na vsaki dve leti 
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da napoved za naprej. V tej študiji je 20-30 % uvožene elektrike. Pri tem se moramo mi odločati tudi, 
kako bomo načrtovali toploto in kako elektriko. To sta dve obliki, vsaka ima lahko svoje vire. Lahko pa 
elektrika vse pokrije, saj je univerzalna. Lahko rečemo, da se bomo v prihodnosti greli na elektriko in 
da ne potrebujemo TEŠ 6 zaradi ogrevanja Velenja. Ali pa Ljubljanske toplarne in tako naprej. Lahko 
rečemo, da bomo imeli vse na elektriko. Koliko toplote bo šlo iz elektrike? To se moramo zmeniti.  
 
Poslovni model plinarskega gospodarstva (Geoplin in drugi) je tak, da pripeljejo potrošniku skoraj do 
vrat in oni investirajo, ne potrebujejo subvencij. Če se priključiš, plačaš priključnino. Nato plačuješ po 
porabi. Na Vranskem plačujejo toploto po porabi. Kdaj bo energetika dobila nazaj svoj investicijski 
vložek, ne vem. A se za takšne stvari dobijo dolgoročni krediti. Če bi mi prešli na to, bi se dejansko 
lahko izognili poseganju v naravo.  
Človek se mora omejiti na svoj urbanizem in tam narediti vse, kar je izpodrinil, ne pa da rinemo v 
naravo in jo uničujemo. Poglejte, koliko denarja se tu pretoči, v znanosti pa ga ni. Tam so se odstotki 
zmanjšali. Ravnokar berem, da naj bi kupili osemkolesnike in porabili za to več kot 400 milijonov 
sredstev. Za znanost pa naj bi dali dodatno 9 milijončkov. Mislim, da se norca delamo iz naš države. 
Imam kolege, ki se prijavljajo v Nemčijo. Doktorirali so, a so na cesti. 
 
Skratka, EKS se mora umestiti v celotni razvoj Slovenije. Ne more iti naprej, mora upoštevati prioritete. 
Predlagal sem, da soinvestiramo pri Madžarski termo-jedrski elektrarni in pokrijemo določen delež 
elektrike od tam. Samo še daljnovod je potrebno speljati.  
 
EKS bo takšen kot NEP (Nacionalni energetski program) 1 in 2, ki je bil tudi splošen, a je bil malo bolj 
opredeljen. EKS je še manj. Iz odstotkov ne sledi popolnoma nič. Iz odstotkov ne morete reči, da 
potrebujemo hidroelektrarno ne Muri, ne potrebujemo niti Srednje Save. Rešitev je lahko povsem 
druga. In potrebno je to strokovno narediti. Dajte nam denar in bomo to naredili in ohranili vse. 
 
Omenili ste revščino. EKS je relativen in vse vaše besede so relativne, tako močno relativne, da nič ne 
sledi iz EKS-a, popolnoma nič. Mi lahko dosežemo neke odstotke, ki si jih je nekdo izmislil na druge 
načine. A tega v EKS-u ni. V EKS-u je vse našteto, vse je lahko notri ali pa nič.  
 
 
Mag. Jože Dimnik, generalni direktor Direktorata za energijo 
 
Omenili ste denar za študijo. Spomnil bi vas, da ima Eko sklad razpis. Če se ne motim, imajo na voljo 
okoli 600.000€ za projekte, ki so posamično 20.000-60.000€ za namene okolja in učinkovite rabe 
energije. Predlagal bi, da tam kandidirate in če jih boste prepričali, boste dobili sredstva. Če ugotovite 
kaj modrega, se priporočam tudi sam za rezultate.  
 
Omenili ste, da bi EKS moral gledati celoten razvoj. EKS gleda celotni razvoj. Poseben poudarek smo 
dali temu, da bi bilo treba družbo preobraziti, izobraziti oziroma usposobiti. Poudarek je dan temu.  
 
Govorili ste o toploti iz elektrike. Takoj se moramo vprašati, kako bomo pridobivali električno energijo. 
Že hiter izračun vam da vedeti, če polovico od 900.000 gospodinjstev, torej 450.000 gospodinjstev, 
preide na ogrevanje z električno energijo, recimo, da imajo toplotne črpalke in je povprečna moč 10 
kW, koliko dodatne moči bi potrebovali januarja, februarja, zato da bi to toploto pridobili iz električne 
energije. Takoj, ko boste videli, koliko bomo rabili, s tem da boste zavrnili premog in hidroelektrarne, 
potem ostaneta uvoz ali nuklearka. Če bo uvoz, sem že omenil, kakšne posledice utegne to imeti na 
gospodarstvo. Če bo nuklearka, boste takoj našli nekoga, ki ne bo hotel nuklearke. To so izzivi, ki jih je 
potrebno z nekim postopku v nekem času rešiti in odgovoriti nanje.  
 
Omenili ste turizem na podeželju. Ne bi se mogel bolj strinjati z vami. Naš državni sekretar se je 
močno trudil, organizirali smo medresorsko delovno skupino na temo tega vprašanja, a na žalost v 
preostalih resorjih nismo dobili soglasja, da bi se lotili tega. Osebno vidim v tem potencial okoli 7 
milijard € letno. To je številka, s katero bi lahko marsikaj naredili na področju učinkovite rabe energije. 
To ni vprašanje EKS-a, le omeniti sem vam hotel, da se je nekaj dogajalo na tem področju. 
 
Omenili ste jastrebe v energetiki. To je neka dogma, ki je razširjena v javnosti, da energetika gradi 
energetske objekte zase. To ni res. Energetika gradi energetske objekte za vse nas. Na nekem 
posvetu, na sejmu Alpe Adria je bilo približno 50 udeležencev, ki so me spraševali, zakaj na vsak 
način hočem hidroelektrarne na reki Muri. Vprašali so me, koliko časa bom nadaljeval tako. Odgovoril 
sem, da toliko časa, kolikor boste vi elektriko potrebovali. Prenehajte jo uporabljati in mi bomo opustili 
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to vprašanje. Energetika ne bo gradila energetskih objektov, če energije ne bo mogla nikamor prodati. 
To, da bi pri nas gradili energetske objekte, ki so zaradi majhnosti dražji kot v sosednjih državah, in 
prodajali to dražjo elektriko drugam, ne bo šlo. Spet smo pri učinkoviti rabi energije. Če uspemo 
zmanjšati rabo energije, pretiranih možnosti v industriji za to ni, v gospodinjstvih lahko nekaj naredimo 
v znatnih vlaganjih, a trenutek še ni pravi. Najprej moramo več zaslužiti, da si bomo lahko privoščili, da 
bi to naredili.  
 
Omenili ste Vransko. Ta sistem je bil s subvencijami zgrajen, vi pa ste proti subvencijam. Če se ne 
motim, so imeli tam tudi sistem daljinske sanitarne vode, ki se je potem izkazal za nedelujoč in so ga 
prekinili. Zato ne vem, če je to najboljši primer. 
 
Glede kurilnega olja se načeloma strinjam z vami, da ga črtamo. A črtamo ga lahko takrat, ko bomo 
imeli alternativo. Če bi imeli alternativo na temo toplote iz elektrike, sem vam že odgovoril, kakšne so 
posledice. Eno društvo, mislim, da danes ni prisotno tukaj, ima zelo dobro idejo, kako bi bojlerje, ki so 
skoraj v vseh gospodinjstvih, nadomestili s toplotnimi črpalkami. Tam so znatni prihranki. Zoprna reč je 
spet v tem, da bi ljudi, ki imajo majhne prihodke, silili v investicije. Potreben bo čas, a tu vidimo 
možnost, kako bi se dalo znatno prihraniti na energiji. 
 
Omenili ste, da bi radi naredili študijo, ki bi dala rešitev, kako ohraniti vse reke. Pozanimajte se na Eko 
skladu in če niso počrpali vseh sredstev, vas vljudno vabim, da se prijavite in potem tudi nam poveste, 
kakšne rezultate ste dobili.  
 
 
Tomaž Ogrin, Alpe Adria Green 
 
Glede toplotnih črpalk smo v zadregi, saj porabijo veliko elektrike. Ne more se pogreti iz 10 stopinj na 
40-50 stopinj brez dodatne energije. Obstaja tudi sonce za toploto. Čeprav je bolj robustno, potrebuješ 
rezervoar in ne vem kaj vse še. Potrebno je pogledati, kako bomo mesta napajali. Potrebno je govoriti 
o moči. Potrebujemo moč. S čim bomo do leta 2050 napajali Ljubljano, Maribor, Celje? Konkretno 
moramo gledati. Kakšno moč potrebujemo? Imamo individualna gospodinjstva. A jih ne smemo 
izpostavljati. Prvo je gospodarstvo. S čim bomo napajali velike potrošnike ponoči? Jesenice, aluminij, 
ali ga bomo še imeli do leta 2050? Tam imajo 160 MW 24 ur in morajo imeti zanesljivo dobavo, 
drugače se jim ohladi elektropeč in morajo vse razdreti. Pri vprašanju moč energije nimamo odgovora. 
Veliki porabniki, kot so mesta ali pa tudi manjši kraji, kako z njimi? Daljinsko ogrevanje je aktualno. 
Koliko sonca uvesti? Takšne stvari je treba upoštevati za ogrevanje.  
 
Tudi električni avtomobili. Sklep je, da naj bi z določenim letom prenehali registrirati avtomobile, ki 
uporabljajo bencin in dizel. EKS se pravzaprav nanaša na vso energijo. Tu vidim velike rezerve v 
prometu. Tu smo zelo skromni. Domnevam, da gre za pritiske v smeri čim večje prodaje bencina, dizla 
in kurilnega olja. Tam bi morali ostreje zarezati. Mi plačujemo CO2 na osnovi porabe bencina v naši 
državi. S tovornjaki imamo ogromen prehod, tranzit. Če bi lahko, bi dal rok 5 let tujim in našim 
tovornjakom, da presedlajo na plin. V Ljubljani se je pojavila ena postaja na utekočinjen zemeljski plin, 
mogoče obstaja še kakšna. Ne vem, če je to najboljša rešitev. Pravijo, da je. Diesel in bencin je 
potrebno počasi izriniti ven iz težkega prometa. To se da narediti. Naši traktorji, delovni stroji, vse je 
potrebno predelati na plin. Elektrika, se mi zdi, caplja zadaj.  
 
Kar se tiče gospodinjstev, je zdaj v veljavi uredba oziroma pravilo, da se lahko sami oskrbujejo in tisto 
potem odštejejo od uporabe. Tudi to je ena od rešitev. Gre pa zato, kdo bo investiral v to. Lahko bi 
energetski denar iz dobičkov velikih elektrarn preusmerili v takšne rešitve. Potem bi posamezno 
gospodinjstvo imelo svoj vir energije. Sončne celice izkoristijo le 20 % sončnega sevanja, morda bodo 
nekoč več in se bodo potem zamenjale z boljšimi. To je množična akcija, bolje kot pa posamezna 
elektrarna. Vedeti moramo, da so posegi v prostor takšne vrste, da se ne dajo več reševati, se ne dajo 
več odstraniti. Trenutno po svetu potekajo aktivnosti za odstranitev jezov hidroelektrarn, a to je zadnje, 
kar je. Najprej je treba preprečiti gradnjo. 
 
 
Mag. Jože Dimnik, generalni direktor Direktorata za energijo 
 
Pri daljinskem ogrevanju večjih mest se bomo verjetno srečali z izzivom. Energetski zakon že danes 
določa, da bi morale biti vse nove stavbe skoraj nič energijske. To pomeni, da ne bomo nič prenašali 
preko teh omrežij. Odjema praktično ne bo nič. To pomeni, da bo energija iz daljinskih omrežij 
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presenetljivo draga. Izziv bo, kako to rešiti. Danes še nismo tu. Danes stavbe še relativno veliko 
odjemajo in danes so daljinski sistemi gotovo v gosto strnjenih naseljih še aktualni. Mislim, da tudi v 
EKS-u piše, da tam, kjer je gosta poseljenost, ima to smisel. Tam, kjer je bolj redko poseljeno, pa se 
bo problem pojavil veliko prej. Strinjam se z vami, da EKS rešuje vsa vprašanja energije. Omenili ste 
dobičke energetskih podjetij. Ti dobički so relativno majhni za izzive, ki jih imamo. Če so dobički 
podjetij visoki nekaj deset milijonov, ne morete s tem reševati problemov, ki stanejo nekaj milijard. Tu 
nekaj manjka. Najprej moramo učinkovito rabit, potem pa nadaljnje ukrepe naprej. 
 
Sem pa vaš poziv razumel na način, da potrebujemo mobilizacijo za nov pogled na področju energije. 
Strinjam se z vami. Veliko moramo delati in vsa nevladna društva, organizacije, ki se trudijo v ta 
namen ozaveščanja ljudi na področju učinkovite rabe energije, lahko rečem, da podpiramo vaša 
prizadevanja. Čim več vas bo, tem prej bomo uspeli ljudi prepričati, da je potrebno spremeniti pogled 
na to, sicer nas utegne to drago stati. 
 
 
Suzana Kolbl, Moja Mura 
 
V oči me bode pojem »preobrazba družbe«. Kaj konkretno to pomeni? Iz te celotne kompleksne 
zadeve se bom zopet usmerila v naše Pomurje. Zaradi tega sem tukaj. Preobrazba družbe mi nekako 
čudno zveni. V pomurskem prostoru bi bilo verjetno z vidika energetike najboljše, da bi bili sami reveži, 
da bi se preobrazili v same reveže, ker potem si ne bi mogli privoščiti dragih manj potratnih električnih 
aparatov, potem bi mladi odšli v tujino in potem bi vam poceni prodali zemljišča, ki jih imamo ob reki, vi 
pa bi lahko po mili volji gradili, kar želite. Po drugi strani pa vemo, da imamo ogromno mladega 
potenciala, da imamo ogromno mladih raziskovalcev, ki so priznani tako pri nas kot v tujini. Kaj pa če 
bi se mi preobrazili v nekaj drugega? Kaj če bi se preobrazila ne samo družba ampak zavest 
gospodarskega sektorja, konkretno tudi energetike. Mi ne želimo biti vaši nasprotniki. Kaj pa če bi s 
skupnimi močmi naredili nekaj za zemljo, za nas, za potomce? Je slučajno, da se je na naših koncih 
gibal gospod Tesla? Danes še nisem slišala, da se je omenilo njegovo ime. Njegovi izumi, verjetno kot 
energetiki dosti bolje od mene veste, kaj se je z njimi zgodilo. 
 
Omenili ste elektromobilnost, ki je povezana s ponovno povečano porabo električne energije, da bi 
potem razogljičili bencin in dizel. Kaj pa izumi Nikole Tesle? EKS me spominja na ex, nekaj, kar je 
mimo, kar je že šlo, stari um in ne velja več. Oziroma ne stari um, ampak neumen um. Nekaj, kar je 
zastarelo. Nekaj, kar je v okviru nekega klasičnega, konvencionalnega. Kaj pa razmišljanje v smeri 
izven trenutno znanega ali pa že znanega in poteptanega, saj dobro vemo, da so izume Nikole Tesle 
izničili tisti, ki so hoteli služiti. O tem nihče nikjer ne govori.  
 
Nikola Tesla je hodil po Pomurju. Je to naključje? Marsikaj je v Pomurju. Raziščite, morda boste pa kaj 
našli. Morda se zdi, da je ta ženska čudna, da razmišlja malo drugače. Delamo načrt za 50 let naprej 
na zastarelem umu, na neki ex politiki.  
Še enkrat bi prosila, reko Muro dajte v izključitveno območje. 
 
 
Peter Novak, Energotech d.o.o. 
 
Ko sem prišel zjutraj ob 7.30, sem prišel tako zgodaj, ker sem se bal, da ne bo prostora. Danes nas je 
tukaj peščica. Na okolju delam od leta 1969, z energijo se ukvarjam od leta 1964. Marsikaj sem dal 
skozi. 8 let sem bil član znanstvenega sveta za okolje v Kopenhagnu v Evropski agenciji, 4 leta njegov 
podpredsednik. Tako da sem dobil nekaj vtisov, kaj z energetiko in kako. Danes razpravljamo o dveh 
dokumentih, ki sta pred nami. Moram reči, da tako EKS, ki je sedaj v 4. verziji, predstavlja rezultat 
skoraj dveletnih razprav v javnosti in je nek zbir možnega, kaj lahko Slovenci sprejmemo, ne da bi 
škodili naslednji generaciji, niti sedanji. Drugič, okoljsko poročilo, ki je na osnovi tega narejeno, je 
zame preobširen dokument, vendar tako dobrega okoljskega poročila že dolgo nisem srečal. Skupaj s 
prilogami so kolegi obdelali vse, kar je bilo treba in kar ni bilo treba. Skupaj z vsemi omilitvenimi 
ukrepi, ki ste jih navedli. In če bomo to spoštovali, se ni potrebno bati za Muro, se ni potrebno bati za 
Prekmurje, manj za plodno zemljo, manj za vse ostalo. Samo, spoštovani, mi se moramo enkrat 
odločiti, da bomo nekaj sprejeli in šli naslednji korak naprej. V Sloveniji se nič ne sme in nič ne da. 
Pomembno je, da smo proti. Oprostite, jaz sem dal skozi prvi sestanek na Muri, ko vi verjetno še rojeni 
niste bili. Tedaj so šli nad mano z nožem. Tedaj sem rekel, energetika je preveč zahtevna, da bi jo 
lahko pustili samo energetikom v odločanje. To trdim tudi danes. In če bomo skupaj s predlogi prišli 
ven, bomo to naredili. Toda ko berete ta dokument skupaj z okoljskim poročilom, imamo osnovo, da se 
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bo naslednje leto, celo leto, delal podnebni koncept, kjer pa bodo zadeve zelo konkretne. Ne bodo več 
idealne.  
 
Kolega je omenil, naj kupimo elektriko iz jedrske elektrarne na Madžarskem. Mislite, da imajo 
državljani Madžarske veselje graditi jedrsko elektrarno pri njih? Verjetno ne. Problemi so povsod enaki 
kot pri nas. Koliko naših naprav bomo zgradili, je resnično odvisno od učinkovite rabe energije. 
Energetika na svetu, ne samo v Sloveniji, je v revoluciji, ne v evoluciji. Energetika bo postala 
transaktivna, vsi bomo kupovali, prodajali, proizvajali. Med seboj bomo povezani. Blockchain 
tehnologija prihaja v energetiko z velikimi koraki. Jutri bo tukaj. Zato predlagam, da stopimo skupaj. 
Naredimo to, kar lahko danes naredimo, ne da bi povzročili škodo ne za nas, ne za naše otroke. Tudi 
jaz jih imam. Borimo se na tistih mestih, za katere menimo, da je to najbolj primerno. Marsikaj lahko 
odložimo. Vendar pomanjkanja elektrike ne moremo odložiti. To je dejstvo, kajti danes je vsaka 
osnovna šola odvisna od tega, ali bo imela luč ali ne. Pouka ni, v srednjih šolah ni računalnikov. Mi 
vsega tega ne bomo mogli z akumulatorji pokriti. Zato bi vas prosil v tej razpravi, da se vrnemo k 
osnovnim podatkom, ki so jih kolegi navedli v okoljskem poročilu, ki je zelo kompleksno in edina 
pripomba, ki jo imam, da so omilitveni ukrepi morda nekoliko formulirani zelo okoljsko. Kaj to pomeni? 
Če bomo v Sloveniji zelo dosledni, ne bomo naredili nič. In je najbolje, če Slovence izselimo iz 
Slovenije, ker bo pokrajina potem nedotaknjena. Izkušnje imam, kolega tudi. Hidroelektrarn, malih 
elektrarn ne bomo gradili. Vetrnic ne bomo gradili. Tudi tam, kjer je veter. Zato ker je Natura 2000. Le-
te imamo 37 %, Avstrijci pa 14 %. In je Avstrija ravno tako lepa kot Slovenija, biološko ravno tako 
zanimiva. Mi smo si dovolili večjo zaščito, a to moramo tudi plačati. Slovenska industrija proizvaja 
relativno nizko. Poglejte avtomobilski grozd, koliko proizvaja in izvaža. Je izredno pomemben. Toda 
kolikšna je dodana vrednost? Imamo premalo dodane vrednosti na to, kar je kolega opozoril, da bi 
lahko vse te spremembe hitro naredili. Žal pa se nihče noče odpovedati osebnega avtomobila. Nihče 
se noče odpovedati elektrike doma, ker jo vsi rabimo. Zato bomo morali najti kompromis. Verjemite mi, 
spoštujem vsa vaša mnenja, toda dajmo poiskati kompromis med možnim in tistim, kar je dolgoročno 
pravilno. In ne samo reči, da ni dobro, da je zanič. To zna vsak. Toda povedati, kako narediti bolje pri 
enakih rezultatih, je umetnost, ki jo lahko pričakujemo. 
Hvala lepa. 
 
 
Stojan Habjanič, Zveza društev Moja Mura 
 
Rekel bi, da je za vse, kar bom predlagal, najbolj kriv ravno profesor Novak, ki me je nekoč cepil s tem 
pogledom na energetiko.  
 
Z vidika vprašanja zanesljivosti, ki je ena od tem: kar mene že davno žuli, drugače sem gradbeni 
tehnik, romantik na področju energetike, mimogrede, sprejmite nas kot državljane, ki želimo pomagati. 
Naša tragedija je, da to počnemo na ta način. Državne uradnike podpiramo pri tem, da naredijo 
zadeve čim boljše za nas. 
 
Vprašanje zanesljivosti ni samo stvar tehnike, ni samo stvar energetske romantike, ampak je že dolgo 
tudi stvar strateškega političnega pristopa in videnja. Tudi politične varnosti. Predlagal bi, da preučite 
variante prijaznih ali neprijaznih vplivov prevzemov kapitala iz tujine nad slovenskimi energetskimi 
subjekti. Slutim, iz tega kar poznam iz zadnjih 25-30 let, da se zna zgoditi nov naval, tako kot je bila 
kriza izmišljena pred osmimi leti, ko bo prišlo do prevzemanja deležev obubožanih energetskih 
podjetij. Z vidika varnosti, kako bo to ostalo naše, kar gradimo, imamo, koncipiramo in jaz v konceptu 
vidim zelo pomemben vidik politične varnosti. Rdeče številke kakega podjetja lahko pripeljejo do 
odprodaje deležev ali celotnega subjekta. In to nam lahko poruši načrte EKS-a in načrte AN OVE. 
Želel bi, da se vidik varnosti preuči, obdela. Ne vem, kako gre to z vidika prostega pretoka blaga in 
storitev v Evropi. A nacionalna varnost z vidika ohranitve teh resursov kot naših se mi zdi zelo 
pomembna. Ni samo stvar tehnike in organizacije. Mimogrede, avstrijski Styer, štajerski Energie AG je 
novembra prodal 25 % delež skladu iz Avstralije z neznanim kapitalom. Od 8 v nadzornem svetu sta 
dva z neznanim kapitalom. Nadzirata vse dogodke. Morda smo Slovenci hitro na vrsti. V tej luči se kot 
državljan bojim zato, da ta EKS, tudi najbolj žlahtna inačica, morda čez 20 let ne bo več naš. Predlagal 
bi, da se pojmu zanesljivosti pridruži pojem Strateška zanesljivost.  
 
Naslednje, kar pogrešam, je, kako destimulirati energetsko intenzivno industrijo v Sloveniji in stimulirati 
energetsko manj intenzivno industrijo. Prej je nekdo omenil železarno in Talum. Bil sem vzhičen, ko 
sem ugotovil, da je tovarna aluminija svetovni prvak energetske učinkovitosti med aluminijsko 
industrijo. Najmanj energetike porabijo na enoto proizvoda, ampak zaradi tega ker so ekonomsko 
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odlični in raste absolutna poraba. Najverjetneje ste že brali, da v njihovem poslovnem načrtu piše, da 
do 2030 potrebujejo samo oni za 8 rečnih hidroelektrarn dodatnih kapacitet. Toliko bo rasla njihova 
proizvodnja in so že zdaj svetovni prvaki v energetski učinkovitosti. Kar me skrbi. Čestitke takemu 
slovenskemu podjetju, a se mi zdi, da z vidika EKS-a se nam zna to zgoditi na več gospodarskih 
subjektih. V kolikor bodo zelo konkurenčni, zelo dobri, bodo imeli zelo veliko naročil in šlo bo navzgor. 
Katera politika bo nagovorila to gospodarstvo na tak ali drugačen način? Receptov je zelo veliko, a ne 
bi tega zdaj načenjal. 
 
Potrebno se je zavedati, da se nam zna zgoditi, da v desetih letih ta industrija, ki rabi zelo veliko 
električne moči, poraste tako, da ne bomo uspeli dohajati tudi potem, ko bomo pozidali vse reke in 
naredili vse, kar si želimo do takrat. Ta razkorak je lahko zelo realen. Treba se je začeti pogovarjati o 
ukrepih, političnih ukrepih. Lahko je nacionalni konsenz, lahko so tudi win-win situacije. Obstaja zelo 
veliko win-win situacij. Kalifornija je, mislim da, 1972 leta naredila vrhunski presedan. A morda kdaj 
drugič o tem, kako so stimulirali elektroenergetiko. 
 
Kje najti denar ? Sam sem bil večkrat naprošen s strani Energetske agencije za Pomurje, da sem vodil 
ekskurzije v najbolj energetsko učinkovite okraje. Aktivirati kapital v Sloveniji, največ ga leži pri 
Slovencih samih, mislim, da 14-15 milijard €.  
 
Nasprotno temu postavim koncept lokalne energetike samooskrbe, ki je le možna. Ne govorim le o 
električni energiji, temveč o vseh vrstah energije. S tem sem poskušal nagovarjati v naših krajih, a gre 
nekako prepočasi, a morda če bi to inštalirali v EKS, bi morda lahko kaj pomagalo. Samo primer: ko so 
v Murecku zgradili 1,2 mW solarno elektrarno z vrtnarijo spodaj, kjer delajo zdaj Slovenci, je bila 
razpisana zadružna inačica, 1000€ na en kW deleža. Minimalno kupiš 2kW, maksimalno 10 kW . To je 
bilo prodano v dveh dneh, povpraševanja pa je bilo še za dve novi. Z domačim denarjem. Stopnja 
donosa je več kot 6 % letno. Danes, ko je 0,1 % na bankah, je stopnja donosa na katerikoli vložek 
lokalne samooskrbe ali regionalne na področju energetike takoj sprožilec za vlaganje Slovencev v te 
vrste podjemov, v kolikor država s primernimi shemami stoji zadaj. Omenil bi občinske obveznice, ki 
smo jih z ZUJF-om leta 2011 prepovedali, ker so vse občine goljufale s prezadolžitvami. Za občinske, 
komunalne, energetske, socialne, stanovanjske, kakršnekoli projekte. In danes Skupnost občin 
Slovenije vodi župane na ogled, kako sprožiti občinske obveznice za motiviranje v občini ležečega 
denarja za občinske, tudi energetske, potrebe. To jih danes vozimo gledati v Opatijo, na Hrvaškem, 
kjer to uspešno poteka. Tu je še velik potencial, zato to, da gospodinjstva nimajo denarja, štejem kot 
slabost dvajsetletne politike v Sloveniji. Ne vaše. Vidim to kot izziv. Tudi pri teh gospodinjstvih so 
različni pristopi možni.  
 
Dodajmo še te vidike. Nato pa vse nas iz regije aktivirajmo, tako morda pridemo do bolj sinteznega 
pristopa. Prvenstveno je potrebno izkoristit vse, kar je netehničnega, neinvesticijskega, da čim dlje 
ohranimo te naše resurse. Ker morda ta vidik s prevzemom oziroma nakupom deleža Dravskih 
elektrarn se oddajo tudi koncesije na vodah v rekah. Tudi to me skrbi. Upam, da se kaj takega nikoli 
ne zgodi. Gre za to, kdo bo preko koncesij nekaj desetletij nadzira vode. Zato je to zelo pomembna 
zadeva. 
Hvala lepa. 
 
 
Mag. Jože Dimnik, generalni direktor Direktorata za energijo 
 
Govorili ste o zanesljivosti povezave s politično varnostjo. Mi si predstavljamo, da če smo zanesljivo 
zapisali EKS in če bo EKS sprejel državni zbor, je to dovolj velika politična zaveza, da to prepoznamo 
kot pomemben dejavnik nas vseh.  
 
Mislim, da smo že napisali v EKS, a če ni dovolj jasno, bomo jasneje zapisali: prepoznali smo novo 
prakso lokalnih skupnosti in nekih formalnih in neformalnih združenj, ki se združujejo zato, da rešujejo 
lokalne energetske probleme. Tu ne vidimo nič slabega. Ta hip veljavni pravni red tega še ne 
omogoča. Energetski zakon poznate, on pozna odjemalca, tistega, ki ima soglasje za priključitev in 
odjemno mesto. Ne pozna skupine odjemalcev, lokalne skupnosti. Računamo, če bi to bilo 
prepoznano v EKS-u, bi potem ob naslednji spremembi energetskega zakona, ki bo verjetno kmalu po 
zimskem paketu, rešili tudi tak primer. 
 
Strinjam se z vami. Lahko vam povem še drug primer. Slovenci namenimo 1,6 milijarde € letno za 
stvari, ki niso življenjskega pomena. To, o čemer se danes pogovarjamo je bolj življenjskega pomena. 
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Če bi en delež tega denarja namenili za pravi namen, npr. za učinkovito rabo energije, bi dober del 
težav rešili. 1,6 milijarde € ni malo denarja. Za TEŠ 6 smo potrebovali 10 let, da smo približno toliko 
denarja porabili.  
 
 
Janja Šafarič, Pomurje 
 
Dopoldanska ura je neprimerna, saj smo si morali vzeti dopuste, da smo prišli sem. Pri organizaciji 
takšnih zadev je to potrebno upoštevati.  
 
Mislite, da vam nasprotujemo kar tako, a to ni res. Imamo argumente, čutimo reko, čutimo vodo, 
vemo, kakšen pomen ima voda za naše življenje in ne samo energetsko, temveč tudi energijsko. In ne 
glede na to, ali se gre za Muro ali Sočo, bomo vsi pazili na to. Vedno bolj se moramo zavedati tega. 
Ne samo energetsko.  
Hvala. 
 


