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Zadeva: PREDLOG UREDBE O KRITERIJIH ZA DOLOČITEV TER NAČINU SPREMLJANJA IN  
POROČANJA  EKOLOŠKO SPREJEMLJIVEGA PRETOKA 

– pripombe na javno objavljen dokument 
 
 
Spoštovani gospod minister! 
 
 
Zveza društev MHE Slovenije je nevladna, nestrankarska in neprofitna organizacija, ki združuje 
lastnike in graditelje malih hidroelektrarn v Sloveniji in deluje v okviru Evropskega združenja za 
MHE (ESHA, www.esha.be). 
 
V zadnjih dvanajstih letih smo z vladnimi organi in organi ministrstev vzpostavili partnerski odnos, s 
katerim smo uspešno in v obojestransko zadovoljstvo v Sloveniji vzpostavili nov pravni red tako na 
okoljskem, kot na energetskem področju. 
 
Izvajanje novega pravnega reda se je na okoljskem področju (raba vode za proizvodnjo električne 
energije) praktično zaustavilo zaradi bodisi manjkajočih ali povsem neustreznih podzakonskih 
aktov. Lastniki malih hidroelektrarn (MHE) zato živimo pod nenehnim pritiskom občutka, da nam 
želi država naložiti večja bremena, kot smo jih upoštevali ob investiranju v svoje objekte in krčiti že 
podeljene pravice. 
 
Da je naš občutek pravilen, potrjuje tudi predlog Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu 
spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (Uredba Qes). Z njo MOP dejansko 
predlaga uveljavitev znanstveno neosnovanih in nasmiselnih formul, s katerimi naj bi izračunavali 
tako visoke vrednosti Qes, da obratovanje MHE ne bi bilo več ekonomsko upravičeno, nove 
investicije pa bi bile povsem onemogočene. To bi se zgodilo zato, ker se bo s predlogom Uredbe 
Qes proizvodnja v (M)HE zmanjšala za 30 % do 60 %! Do leta 2020 bi zato trajno izgubljali 800 
GWh električne energije letno, za katero smo se EU zavezali, da jo bomo proizvedli iz OVE. Samo 
iz tega izpada bomo letno ob 56 milijonov EUR (po današnjih cenah električne energije), država pa 
ob 11 milijonov EUR DDV-ja. 
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Sprašujemo se, kakšen je interes po uveljavitvi tako strogih kriterijev? Nobena evropska država 
česa tako nesmiselnega ni uvedla v svojo tehnično zakonodajo. Predlog Uredbe Qes z ničemer ne 
razkriva tako potrebne povezave med dobrim ekološkim stanjem vodotokov in predlaganim Qes, 
zato so predlagane vrednosti očitno rezultat poskusa pretiranega poenostavljanja s težnjo, da 
država ostane na »varni strani« - vendar na račun hidroenergije, na račun OVE in s tem na račun 
istega okolja, ki ga želimo s predlaganim ukrepom varovati. 
 
Sonaravnost, ki bi morala biti vodilno načelo vsega, kar počnemo, ne vključuje le okoljske, temveč 
tudi ekonomske in socialne vidike. Osredotočiti se le na enega izmed treh vidikov pomeni delovati 
ozkogledo in pozabiti na sonaravnost. 
 
Prosimo Vas, spoštovani gospod minister, da proučite smiselnost in dobronamernost predlagane 
ureditve, pri čemer smo Vam z našimi izračuni in primeri dobre prakse pripravljeni nuditi vso 
potrebno podporo. Pri našem delu smo namreč povezani tudi s tujimi strokovnjaki s tega področja, 
naš osnovni interes pa je, da najdemo trajno ustrezno rešitev, ki bo ob zagotavljanju vseh kriterijev 
dobrega stanja vodotokov spodbujala proizvodnjo in investicije v hidroenergijo (OVE). 
Ne smemo pozabiti, da ima proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah daleč najvišji 
izkoristek pretvorbe primarnega energenta ob ničnih emisijah toplogrednih plinov! 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Marko Gospodjinački 
Predsednik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V vednost : 
- MG – Direktorat za energijo, Savska 3, 1000 Ljubljana 
- Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana                              
 


