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ENERGETSKI OBJEKTI IN NARAVNA DEDIŠČINA V SR SLOVENIJI 

Po kratki definiciji je naravna dediščina vae v pokrajini, kar 
je zaradi svojih kakršnih koli vrednot izjemno in je zato po-
trebno varstva in ohranitve našim zanamcem. To so tisti večji 
ali manjši deli naše pokrajine, ki smo jih,kot nekakšen nepre-
mični inventar, dobili od naših prednikov, predstavlja našo 
identiteto, nam daje gradivo za naše znanstvenike ali pa za 
turistične prospekte, široko paleto, ki zarisuje značilnosti 
naše pokrajine. 

Varstvo naravne dediščine ali starejše, naravnih spomenikov, 
pa je pri nas kaj mlado, ne dosti starejše od varstva okolja. 
Le nekaj let po zadnji vojni se je na Zavodu za varstvo spome-
nikov zaposlila dr.Angela Piskernik, ki je bila dolga leta prvi 
delavec na tem področju v Sloveniji, pa še to honorarni, nato 

v 
pa 1961 v Mariboru Mirko Sostarič in v Ljubljani Stane Peterlin. 
Delo teh konzervatorjev je bilo povezano večinoma z inventari-
zacijo in poskusi ovrednotenja slovenske pokrajine z naravovar-
stvenega stališča. Potekalo je precej idealistično, v glavnem 
je bilo to biološko delo in pod močnim vplivom spomeniškega 
varstva, torej predvsem umetnostne zgodovine. 

Na drugi strani je prva petletka načrtno računala z izkorišča-
njem vodne sile na takorekoč vseh slovenskih rekah. Drava, Sava 
in Soča s povirji so bile že tik po vojni namenjene akumulacij-
skim in pretočnim vodnim elektrarnam. Ob tistem povojnem času 
obnove - pod močnim vzhodnim vzorcem - seveda ni bilo časa, da 
bi premišljevali o kakšnem varstvu in pomislekov o nekakšni 
škodi tudi ni bilo. 
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Zanimivo je danes brati na primer delo dr.Antona Melika "Hata 
velika dela"."'" Dobro spoznamo in razumemo takratno miselnost: 
HE je pomenila simbol napredka, družba se je dobesedno istove-
tila s čim večjimi posegi in gradnjami. Kar ganljivo je brati 
prizadevanja za čimvečjo zajezitev v alpskih dolinah. 

Že leta 195o so bile načrtovane tiste elektrarne oziroma so 
bil« načrtovane tiste akumulacije, ki so bile nato vzrok kon-
fliktov ali pa še pridejo na vrsto. 

Elektrogospodarstvo je postalo izjemno močno, strokovno in 
kadrovsko in nujno potrebno že takoj po osvoboditvi. No, kaj 
pa varstvo naravne dediščine? Po normalni logiki pa bi moralo 
biti enakovredni partner pri načrtovanju večjih posegov v 
pokrajini, ki bi že takoj zbujali pomisleke. 2o let pa te de-
javnosti ni bilo oziroma je bila zanemarljiva ali označena 
kot nekaj "čustvenega", idealističnega, kar je treba iztisni-
ti na tista področja in območja, kjer družbeni razvoj nima 
večjega interesa. 

Tragično je, če se družba istoveti zgolj z razvojem, torej s 
posegi v pokrajini, ne pa tudi z ohranjevanjem. Temu podobna 
je tudi sedanja slika naše naravovarstvene službe. Še pred 
nekaj leti nas je bilo v Sloveniji manj kot lo, pred desetimi 
leti samo trije, štirje. 

Ker ni bilo nobenega že pri načrtovanju hidroelektrarn, je 
zato logično prišlo do večjih konfliktov. Prvi je bil tik 
po vojni že Bohinj, kjer je šlo za uničenje Bohinjskega jezera. 
Tega je dokaj uspešno rešila Angela Piskernik. Zdaj je jezero 
del "Triglavskega narodnega parka." 

Neopazno za varstvo narave in okolja, pač pa z velikim "pompom" 
in navdušenjem, je prišla gradnja HE Moste pri Jesenicah, ki 
je uničila sotesko Kavčičje pri Jesenicah in napravila za 
stoletja nerešljiv ekološki problem. HE Medvode je pregradila 



zanimivo tesen Save. In seveda veriga Dravskih elektrarn, ki 
je Dravo pri nas spremenila v umetni kanal. Tudi pri Dravi 
varstvo naravne dediščine ni imelo kaj iskati, to je bila pač 
"žrtvovana"reka. 

Bilo je nekaj razburjanj s strani "čustvenih" naravoslovcev 
pri objavljanju poskusov zajezitev Planinskega polja, toda 
takrat, je vse kaže, to bil le prehud gradbeni grižljaj. 

Pošteno se je zataknilo pri načrtovanih gradnjah HE na Soči, 
pravzaprav na zgornji Soči. Prišlo je na vrsto leta 1964, ko 
je elektrogospodarstvo predstavilo naši javnosti načrt za iz-
rabo vodne moči zgornjega dela Soče. 

Prvič v zgodovini Slovenije so načrti v javnosti naleteli na 
hudo nasprotovanje. Torej ne samo nasprotovanje nekaterih po 
službeni dolžnosti, ampak predvsem osveščene javnosti. Bazpra-
ve in besedni boji so trajali vse do leta 1966, ko je skupščina 
odločila, da se razprava o HE Trnovo odloži.2 Čez nekaj let, 
leta 197o je prišel nov predlog, HE Kobarid. Spet so nastali 
siloviti odpori, ki so presenetili celo same naravovarstvenike. 
Vihar je trajal vse do leta 1979, ko so morali problem spet 
preložiti, tokrat do leta 2ooo. 

Takrat je Stane Peterlin zapisal:^ "Soočata se dva nazora -
eden, ki se prepušča toku porabništva, in drugi, ki verjame 
tudi v nematerialne vrednote. Kako bi sicer lahko razložili 
dejstvo, da se prav zdaj, v času vse hujše energetske stiske, 
čedalje širši krog ljudi zavzema za opustitev energetskih na-
črtov v prid neke reke, ki še naprej "nekoristno" zapravlja 
svoj padec skozi brzice in korita? Iz tega se da sklepati, 
da mnogim ljudem neukročena in divja Soča pomeni več, kot pa 
njeni ceneni kilovati." 



Poleg gorskih grebenov so se poslednji otoki naravne pokrajine 
pri nas skrčili na večinoma poplavne ozke pasove ob tokovih rek 
in potokov, na močvirja, barja in soteske. Tu so nastali dokaj 
uravnovešeni ekosistemi, pravi genetski rezervati, prilagojeni 
naravnemu vodnemu režimu in talnim faktorjem, potencialne tu-
ristične in rekreacijska točke, največkrat povezane z izredno 
slikovitostjo. 

Zalivanje rečne doline, odvzem vode ali pa spreminjanje naravne 
struge v umetni kanal, uničijo dane ekosisteme, da ne govorimo 
o spremenjeni in velikokrat degradirani krajinski podobi in o 
uničenem inventarju nepremične naravne dediščine. 

Zato z našega stališča neproblematičnih HE sploh ni, čeprav ma-
le HE, ki v bistvu samo posodobijo stare mline in žage, večinoma 
le niso tak poseg v prostor. 

Načelno so vse HE problematične, nekatere so pogojno možne. Var-
stvena služba se mora že na prvi stopnji opredeliti, katere HE 
sploh niso možne, načrtovalec, planer, pa mora strokovni nasvet 

* upoštevati. 

Ta vlak smo, kot smo slišali, že zamudili, zato moramo zdaj 
reševati vsak konflikt posebej, ko se investitor odloči za 
gradnjo posamezne HE in začne voditi postopek. Predvsem postopke 
ne smejo voditi nosilci planiranja, investitorji, ampak nekdo 
drug, kar že predvideva novi zakon o urejanju prostora. Inve-
stitor je do zdaj tudi plačeval študije in koordiniral delo. 
To bi prav tako moral opraviti nekdo drug. Tako pa ima naravo-
varstvena služba velikokrat občutek, da je denar za študijo o 
nameravanem prostoru, ki naj bi ga zalivala elektrarna, le ne-
kakšna milost. Študije nato obvezno končujejo v predalu, inve-
stitor pa pravi "kar se tiče varstva narave, je vse urejeno." 

Tako pa še zdaj ni enakovrednega presojanja; vse se dela šele 
takrat, ko je praktično že zasajena prva lopata, roki za. razi-
skave so včasih izjemno kratki, tako da dela ne moremo opraviti 



temeljito. Pa vendar - vsak takšen poseg temeljito spremeni lnra-
liteto, kvantiteto, dinamiko, vodni režim nadzemne in podzemne 
vode, če ne drugega. Za večino stvari sploh ne vemo, kako bi 
se po potopitvi obnašale, tudi obsežna predhodna raziskovanja, 
ki jih večinoma ni, nam velikokrat ne morejo razjasniti vsega 
bodočega dogajanja. 

Vsekakor pa bi morale ostati nekatere slovenske reke ali pa nji-
hovi deli tabu tudi za pridobivanje hidro-energije: to so zgor-
nja Soča, Savi Bohinjka in Dolinka z Radovno, vodotoki v Kara-
vankah in Kamniških oziroma Savinjskih Alpah, Pohorje, Krka, 
Kolpa in obsežno ozemlje krasa z Notranjsko Reko in presihajoči-
mi jezeri. Tukaj naravovarstvena služba, čeprav pozno, vsaj s 
strokovnega stališča, ne more odstopiti. 

Če gre za druge vodotoke(pa je treba pred odločitvijo temeljito 
pregledati vse možnosti in raziskati vplive na okolje. Mura, 
kjer načrtujejo verigo HE večinoma ni sporna, vendar je sporno 
uničenje njenega toka od Veržeja do republiške meje. Prav tako 
je s Savo: načrtovana HE Radovljica z velikim akumulacijskim 
jezerom je nesprejemljiva, sporne pa so predvsem, po sedanjem 
znanju zajezitvi pretočnih elektrarn pri Brežicah. Nesprejemlji-
va je seveda tudi večnamenska akumulacija Cerkniško in Planinsko 
polje.^ 

Pri tistih HE, kjer zadeva ni popolnoma?sporna, pa moramo dolo-
čiti smernice in pogoje. Tu bi se morala varstvena služba vklju-
čiti že v pripravah idejnega projekta, torej na stopnji "svin-
čnika in radirke", kot je na primer v Avstriji. Na tej stopnji 
skušamo čim bolj omiliti škodo, lahko pa tudi predvidimo neka-
tere posledice gradnje, na primer ureditev tako imenovani h se-
kundarnih biotopov ob robu akumulacijskih jezer - pridejo v 
poštev predvsem pri pretočnih HE, kjer je nihanje jezera majhno. 



Na tej stopnji lahko tudi korigiramo projekt in se izognemo vsem 
poznejšim konfliktom. Na koncu pa sledijo še detajlni ureditveni 
načrti, s katerimi bi se pri nas lahko ukvarjali arhitekti za 
urejanje krajine. 

Važna stvar pri tem delu je dokumentiranje uničenih območij. 
Predvidevamo fotografsko in filmsko dokumentacijo, ki je natan-
čno lokalizirana, nato topografsko dokumentacijo. Hkrati moramo 
zbrati za vse območje čim bolj točne podatke o geomorfologiji, 
flori in favni. Tako je bilo opravljeno na primeru HE Solkan 
in HE Mavčiče,5 in 6 o izvornem stanju reke in njenih biotopov 
pri drugih slovenskih HE pa nimamo skorajda nobenih podatkov. 

Iz prakse vidimo, da se naravna dediščina do zdaj zgolj umika 
(razen v primeru Soče), in da pa so vsaj teoretične perspektive 
dobre. Pomagala pa/bo zgolj krepitev naravovarstvene službe in 
ekološke zavesti, ki naj bi postala vsaj enakovredna energetski 
miselnosti s katero smo bili po mojem mnenju vse preveč okuženi. 

Vsi potrebujemo električno energijo, toda vsi potrebujemo tudi 
zdravo okolje in čim bolj nedotaknjeno naravno dediščino, ki 
smo jo dolžni predati zanamcem. 
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POWER PLANTS AND NATURAL HERITAGE IN SR SLOVENIA 

Summary 
A lecture represents a short review of man's bigger impacts 
in Slovenian natural heritage and threads some conflict situ-
ations of present and future time. 
What is natural heritage? It is one part of human environment, 
bigger or smaller area with special natural value. We must 
protect it from encroachments which can degradate it, or even 
demolish it. 
Slovenian landscape areas with the highest degree of natural 
preservation, in morphologic and ecologic sence are areas of 
highest value for Slovenia. They consists of alpain areas and 
some, usually overfload belts alongside rivers, and swamp and 
marsh land. The stable ecosystem alongside streams and rivers 
is based on water regime and surface factors. Elements of 
accumulation inundation, water supply, natural river bed 
transformation are affecting landscape characteristics of 
ecosystem. 
Most of the biggest water accumulation are on river Drava and 
Soča. Drava represents a big artifical channel. It appears to 
be axactly the same with Mura and Sava river. 
The author is well aware of hydroelectric power plant alloca-
tion on streams and rivers. But he does not agree with privious 
procedures for their planning and constructing. Preservation 
of natural heritage was usually considered at the end of 
research project. Natural heritage studies were describeing 
what would happend, what would be lost and overflowed. 
The final "cosmetics" of water accumulation were without pre-
servationists proposals. In many cases the final "cosmetics" 
never existed. It was different in the case of river Soča. 
It was delivered because of massive and spontaneous social 
action. 


