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IZVLEČEK
Geografsko vrednotenje hidroelektrarn na reki Muri
V želji po povečanju proizvodnje končne energije iz obnovljivih virov energije na 25 % do leta
2020 (leta 2013 19,4 %), predstavlja največji potencial za povečanje tega deleža ravno reka
Mura. Z izgradnjo 8 hidroelektrarn bi lahko murske elektrarne proizvedle približno 4 %
električne energije v Sloveniji. Veriga hidroelektrarn bi bila izgrajena od Šentilja do Veržeja in
Ižakovcev. Gradnja hidroelektrarn bi bila iz energetskega vidika smiselna, vendar pa pri tem
ne smemo zanemariti negativnih vplivov na okolje in družbo. Gradnja hidroelektrarn
predstavlja velik poseg v prostor, ki ga je potrebno zelo podrobno preučiti, preden ga
izvedemo. Vsak poseg ima svoje prednosti in slabosti, vendar v primeru reke Mure v Sloveniji
ocenjujem, da negativne posledice prevladajo nad pozitivnimi. Vendar povpraševanje in
poraba energije naraščata, zato moramo poiskati načine, kako proizvajati energijo iz
obnovljivih virov energije, ne da bi pri tem povzročili pretirane negativne posledice v
prostoru. Podrobneje bi bilo potrebno proučiti tudi alternativne možnosti proizvodnje
energije na reki Muri.
Ključne besede: obnovljivi viri energije, Mura, hidroelektrarne na reki Muri, hidroenergija
ABSTRACT
Geographical valuation of hydroelectric power plants on the Mura River
In order to increase the production of final energy consumption from renewable energy
sources to 25% by 2020 (in year 2013 19,4%), the Mura River represents the highest
potential to fulfill this goal. Eight hydroelectric power plants could produce approximately
4% of electric energy in Slovenia. Hydroelectric power plants would be built from Šentilj to
Veržej and Ižakovec. The construction of hydroelectric power plants would make sense from
an energy point of view, but we should not ignore the negative impacts it has on the
environment and society. The construction of hydroelectric power plants represents a major
encroachment, which has to be carefully studied before it is actually done. Every
encroachment has its advantages and disadvantages, but I believe that in the case of the
Mura River in Slovenia, negative effects prevail above positive effects. However, because
demand and energy consumption are increasing, we must search for new manners on how
to produce energy from renewable energy sources without causing excessive negative
consequence. It is also necessary to explore the alternatives of energy production on the
Mura River.
Keywords: renewable energy sources, Mura, hydroelectric power plants on Mura River,
hydroelectric energy
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1. UVOD
Predvidena gradnja hidroelektrarn na reki Muri povzroča velike odmeve in zanimanje v
strokovni kot tudi laični znanosti več kot tri desetletja. Do same izgradnje še ni prišlo, zdi pa
se, da je samo še vprašanje časa, kdaj bo projekt uresničen.
Energetsko najbolj izkoriščena reka v Sloveniji je Drava (98 %), sledi Soča (34 %), najmanj pa
Sava (18 %); energetska izkoriščenost Mure je zanemarljiva (< 1 %; mala HE Ceršak). Ravno
razvojni potencial reke Mure, takoj za reko Savo, je najbolj perspektiven (Kryžanowski,
Horvat, Brilly, 2008). Skupno proizvedejo slovenske hidroelektrarne (podatki za april 2014)
4272,91 GWh električne energije. V letu 2013 so največ električne energije proizvedle
hidroelektrarne na reki Dravi, in sicer 2659,43 GWh oziroma 62,2 % vse električne energije
proizvedene v hidroelektrarnah. Sledita reka Sava (710,16 GWh oz. 16,6 %) in Soča (605 GWh
oz. 14,2 %). Električno energijo na reki Muri proizvaja le mala hidroelektrarna Ceršak, ki k
bruto proizvodnji električne energije, pretvorjene v hidroelektrarnah, prispeva le 0,1 %.
V letu 2013 je hidroenergija prispevala 4114,2 GWh energije oziroma 30,1 % celotne
proizvodnje električne energije. Največ so prispevale termoelektrarne – toplarne (46 %),
sledi pa Nuklearna elektrarna Krško (21,4 %), najmanjši delež predstavljajo fotonapetostne
sončne elektrarne z 2,5 % proizvedene električne energije. Bruto poraba električne energije
leta 2013 je znašala 15239,3 GWh in je bila za 2,8 % večja kot leta 2012, kar kaže na trend
povečevanja porabe električne energije. Poleg tega letni bilančni primanjkljaj pri proizvodnji
električne energije znaša 6,2 % bruto porabe, kar pomeni, da je potrebno del energije tudi
uvoziti, kar kaže na to, da obstaja potreba po povečanju objektov za proizvodnjo električne
energije (Energijska bilanca Republike …, 2013).
Največji delež energije torej še zmeraj proizvedemo z neobnovljivimi viri energije (fosilnimi
gorivi), kot so premog, nafta, zemeljski plin. Z vedno večjim povpraševanjem po energiji se
povečuje tudi izraba fosilnih goriv in s tem povečani pritiski na okolje.
Evropska komisija je leta 2009 na konferenci Združenih narodov o podnebju v Köbenhavnu
sprejela nov podnebno-energetski paket, katerega cilj je omejiti globalno segrevanje na manj
kot 2 °C nad temperaturami iz predindustrijske dobe. Eden izmed glavnih ciljev paketa je 25odstotni obnovljivi viri energije v Sloveniji do leta 2020 (Raner, Žebeljan, 2009) – leta 2013 je
znašal delež okoli 19,4 % (Energijska bilanca Republike …, 2013). Za povečanje deleža
električne energije je potrebno vključiti vse vrste elektrarn na obnovljive vire – od velikih
hidroelektrarn, do vetrovnih in mikrosoničnih elektrarn. In ravno v tem primeru reka Mura
velja kot velik potencial (Raner, Žebeljan, 2009).
Medtem ko je gradnja hidroelektrarn v Sloveniji za enkrat samo v načrtih, je pri izkoriščanju
hidroelektričnega potenciala na reki Muri veliko bolj uspešna sosednja Avstrija. Že na
začetku prejšnjega stoletja so pričeli z gradnjo prvih hidroelektrarn na reki; v letu 2014
skupno obratuje 21 hidroelektrarn, v prihodnjih letih pa bodo pričele obratovati še tri
(Verbund an der …, 2014). Pri tem se postavlja vprašanje, zakaj Avstrija že skoraj eno stoletje
izkorišča reko Muro, v Sloveniji pa gradnja hidroelektrarn predstavlja veliko polemiko in
točko spora.
Izgradnja hidroelektrarne na Muri v Sloveniji torej predstavlja veliko priložnost, vendar hkrati
tudi veliko nevarnost, da uničimo bogat svet reke.
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1.1 Namen in cilji
Namen zaključne seminarske naloge je geografsko ovrednotiti, ali bi izgradnja hidroelektrarn
na reki Muri v Sloveniji prinesla bolj pozitivne ali negativne ekonomske, socialne in okoljske
učinke.
Cilji, ki sem si jih zadala, so:
- opisati naravnogeografske značilnosti reke Mure, ki so prispevale k odločitvi za
gradnjo hidroelektrarn,
- opisati in predstaviti predviden načrt sistema hidroelektrarn na reki Muri v Sloveniji,
- analizirati razvojno-energetski vidik gradnje hidroelektrarn,
- ovrednotiti ali se gradnja hidroelektrarn izplača na račun negativnih posledic, ki jih bi
prinesla,
- podati alternativne možnosti za proizvodnjo električne energije na reki Muri.

1.2 Hipoteze
Zastavljene hipoteze:
- Izgradnja hidroelektrarn na reki Muri v Sloveniji bo prinesla tako pozitivne kot tudi
negativne razvojno-okoljske učinke, vendar bo celostno gledano prinesla več
negativnih učinkov.
- Manjši okoljski poseg v tok reke Mure bi predstavljale plavajoče in male stacionarne
hidroelektrarne, ki bi se lahko locirale na območju nekdanjih mlinov, vendar pa bi
proizvedle veliko manj električne energije.

1.3 Metodologija
Pri izdelovanju naloge sem večinoma uporabljala kabinetno metodo dela, ki je vključevala
preučevanje obstoječe literature, večinoma spletnih virov. V začetku sem se osredotočila na
predstavitev trenutne hidroenergije v Sloveniji, pri čemer so bile v pomoč predvsem državne
statistike na uradnih spletnih straneh. O samem načrtu gradnje so mi bili v pomoč uradni
dokumenti investitorja, o predvidenih prednostih in slabostih pa sem si največ pomagala z že
dosedanjimi študijami ter s članki lokalnih medijev in društev, ki so nastali v povezavi s
hidroelektrarnami na Muri. Da sem čim bolj sistematično preučevala in vrednotila vplive
izgradnje hidroelektrarn, sem za raziskovanje uporabila funkcijsko regionalni geografski
model ter načela sonaravnega razvoja.
Funkcijsko
regionalni
geografski
model
izhaja
iz
klasično
zasnovanega
regionalnogeografskega raziskovalnega pristopa, ki poudarja nujnost sinteznega pristopa
proučevanja regionalnih sestavin in povezav pri antropogenem preoblikovanju regije ali
pokrajine. V ospredje je postavljeno proučevanje geografskega okolja kot enotnega, torej kot
celota naravnih in antropogenih sestavin. Model vsebuje tudi fizičnogeografske,
termodinamične, ekosistemske, socialno-ekološke in pokrajinsko-ekološke vsebine in
pristope, ki dodatno poudarijo regionalno (pokrajinsko) soodvisnost in medsebojno
sounčikovanje v sistemu človek-okolje (Plut, 2004).
Trajnostni razvoj naj bi zadovoljeval potrebe sedanjih generacij brez ogrožanja zmogljivosti
zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Torej bi za zagotavljanje koncepta trajnostno
sonaravnega razvoja bilo potrebno udejanjati medgeneracijsko enakost, rabo naravnih virov
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na trajnostni način, znotrajgeneracijsko enakost ter integracijo okoljskih vidikov in načel v
gospodarsko in družbeno delovanje (Plut, 2010).
Število prebivalcev na svetu narašča in z njimi tudi eksistenčne materialne potrebe
prebivalstva. Zato je potreben koncept oziroma način optimalnega gospodarskega in
socialnega razvoja, ki bo upošteval naravno ravnovesje in omejitve oziroma zmogljivosti in
ne bo zasnovan na neskončni, maksimalni gospodarski rasti. Glavni namen sonaravnosti je
torej soglasje o trajni organizaciji in dejavnosti ter s tem povezani medgeneracijski trajnostni
premisi. Sonaravni razvoj naj bi temeljil na družbeni odgovornosti, okoljski harmoniji in
gospodarski pravičnosti. Nujno je ravnovesje oziroma sožitje med gospodarstvom, družbo in
ekologijo; ti si med sabo ne smejo nasprotovati, temveč se morajo dopolnjevati in stalno
iskati soglasje. Primer: gospodarska rast mora upoštevati omejenost naravnih virov in se
zavedati vplivov, ki jih lahko povzroči v okolju (Plut, 2010). Ravno to bi rada prikazala v svoji
zaključni seminarski nalogi, zato sem si kot osnovo členjenja vplivov in posledic postavila
načela sonaravnosti. V želji po povečanju energije iz obnovljivih virov energije in po
povečanju proizvodnje energije prevečkrat pozabimo, da čeprav je nek vir energije obnovljiv,
so ob njegovi umestitvi v prostor negativne posledice v okolju in tudi družbi lahko veliko
večje kot koristi.
Za analizo vplivov izgradnje hidroelektrarn in predvidenih posledic sem večino črpala iz
obstoječe študije trajnostnega razvoja območja ob reki Muri v primeru izgradnje
hidroelektrarn ter iz okoljskega poročila za hidroelektrarno Hrastje-Mota.
Slika 1: Funkcijsko regionalni geografski model na primeru hidroelektrarn na Muri.
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2. HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI MURE
2.1 Porečje reke Mure v Sloveniji
Reka Mura izvira v Avstriji v Nizkih Turah na nadmorski višini 1898 metrov. Dolžina reke
znaša 445 km, v Slovenijo pa priteče po 129 km toka po Avstriji. Dolžina reke v Sloveniji je 96
km, razdelimo pa jo lahko na 3 dele: od Ceršaka do Šratovcev (39 km) predstavlja mejni del z
Avstrijo, odsek do Gibine (26 km), kjer teče po slovenskem ozemlju, ter od Gibine do
Dekanovca (33 km), kjer teče izmenjaje po slovenskem in hrvaškem ozemlju. Do izliva v reko
Dravo svojo pot nadaljuje kot mejna reka med Hrvaško in Madžarsko. Povodje Mure obsega
14.304 km2, od tega 70 % pripada k Avstriji, po 15 % pa k Sloveniji, Hrvaški in Madžarski.
Povprečni strmec reke je 2,08 ‰, vendar se ta na ozemlju Slovenije precej zmanjša. Od
Ceršaka do Šratovcev znaša 1,42 ‰, od Šratovcev do Gibine 1,15 ‰, od Gibine do sotočja s
Krko le 0,84 ‰ (Dešnik, 2003, Globevnik, 2009).
Reka Mura ima v Sloveniji štiri pomembnejše pritoke. Na desnem bregu sta pomembna
Plitvički potok in Ščavnica, na levem bregu pa Kučnica in Ledava. Za Muro je značilno malo
pritokov zaradi asimetričnega povodja, pri čemer je značilno, da zaledne vode pobirajo
vzporedno z reko tekoči, meandrirajoči potoki (Dešnik, 2003). Večji del porečja Mure v
Sloveniji pa ima tudi pomembne zaloge pitne vode (Globevnik, 2009).
Slika 2: Porečje Mure v Sloveniji.
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2.2 Rečni režim in hidromorfološke značilnosti reke Mure
Reko Muro v Sloveniji lahko glede na morfološke lastnosti razdelimo na tri odseke
(Globevnik, 2009):
· odsek na meji z Avstrijo: izravnana struga, podolžno vijuganje je majhno, erozijski
procesi pa intenzivni;
· odsek na meji z Hrvaško: kljub regulaciji razgiban, nekdanji rečni rokavi povezani s
strugo, pojavljajo se prodišča;
· vmesni odsek – v celoti v Sloveniji: geo-hidro-morfološki previsni odsek Mure oz.
odsek prehoda med morfološko in hidrološko degradiranim gorvodnim odsekom in
dinamično ravnovesnim in razgibanim dolvodnim odsekom.
Za reko Muro je značilen snežni rečni režim, za katerega je značilen po en maksimum in
minimum. Minimum se pojavi v zimskem času (januar, februar) in je posledica snežnega
zadržka oziroma retinence. Snežni zadržek je povezan z visokogorjem v prispevnem zaledju,
kjer se zimske padavine nabirajo in ohranijo v obliki snega do pomladi. Hkrati pa nižek
padavin sovpada z minimalno evapotranspiracijo. Visoke vode nastopijo aprila in dosežejo
maksimum pozno pomladi (maj) ter se ohranijo vse do julija, ko se pri večini slovenskih rek
že kažejo značilnosti poletne suše. Reka Mura ima torej največ vode maja in junija, najmanj
pa pozimi, kar je zelo ugodno za hidroenergetsko izrabo, saj ravno v poletnem času večini rek
primanjkuje vode. Povprečni pretok Mure (vodomerna postaja Cmurek) pri vstopu v
Slovenijo je 155 m3/s, na vodomerni postaji Petanjci 161 m3/s, na zadnji vodomerni postaji v
Petišovcih pa 176 m3/s (Mesečne statistike …, 2014).
V obdobju 1991–2000 je rečni režim reke Mure doživel spremembe. Postal je kompleksnejši,
saj je do izraza zaradi spremenjenega tipa padavin prišel še sekundarni višek v zgodnji jeseni.
Še vedno ostaja spomladanski višek v enakem obsegu, dodan pa je manjši jesenski
sekundarni višek, ki razmeji oba nižka (primarnega zimskega in sekundarnega poletnega)
(Frantar, 2005).
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Slika 3: Rečni režim - moduli srednjega pretoka za obdobje 1956–2012 za reko Muro na vodomerni postaji Petanjci.
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3. HIDROELEKTRARNE NA MURI V SLOVENIJI
3.1 Načrti za gradnjo hidroelektrarn v 80. letih 20. stoletja
Vse do leta 1971 so slovenske reke predstavljale osnovni energetski vir, saj so v
hidroelektrarnah pridobivali več kot polovico proizvedene električne energije. Prve majhne
hidroelektrarne v Sloveniji so se pojavile že pred prvo svetovno vojno predvsem zaradi
obnovljivosti, cenenosti in gradnje v bližini uporabnikov. Po drugi svetovni vojni je število
hidroelektrarn naraslo na 24 in do leta 1983 je bilo skupno na reki Dravi, Savi in Soči
zgrajenih 36 hidroelektrarn (Plut, 1987).
Glede na napovedi načrta dolgoročnega razvoja Slovenije (1986–2000) naj bi se poraba
električne energije v Sloveniji v omenjenem obdobju povečala iz 9000 GWh na 16.200 GWh,
kar je pomenilo, da bi se morala moč vseh elektrarn in poraba skoraj podvojiti. Zaradi
povečane porabe energije so takrat predvideli gradnjo novih termoelektrarn ter gradnjo
novih hidroelektrarn na reki Savi, Dravi in Muri ter izgradnjo malih hidroelektrarn na manjših
rekah (Plut, 1987).
Takrat so načrtovali, da bodo na reki Muri do leta 2000 zgradili 8 novih hidroelektrarn: HE
Apače, Radgona, Radenci, Hrastje, Veržej, Mota, Gibina in Mursko Središče. Vse
hidroelektrarne bi imele enake osnovne stopnje s padcem 8 metrov in z instaliranim
pretokom 334 m3/s (dvakratna vrednost srednjega pretoka). Veriga hidroelektrarn bi
obratovala po principu pretočne akumulacije, ki bi zahtevala večjo čelno in zaključno
akumulacijo. Veriga hidroelektrarn na Muri bi obratovala po principu, ki bi omogočal
pridobivanje večvredne, konične energije v nekaj urah na dan. Posamezna hidroelektrarna bi
imela moč 22 MW, letno pa naj bi proizvedla 92 GWh. Vseh osem hidroelektrarn skupaj bi
torej imelo moč 176 MW s povprečno letno proizvodnjo 736 GWh (Plut, 1987).
Pri izgradnji hidroelektrarn se je predvidevala gradnja do 8 m visokih nasipov na obeh
straneh Mure v celotnem toku. Hkrati bi nastal okoli 200 m širok vodni kanal. Višina vode v
kanalu bi zaradi nizkih bregov Mure segala nad nadmorsko višino bližnjega sveta –
poseljenega, ravnega sveta, kar pomeni, da bi ves čas obstajala nevarnost preplavitve
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območja. Za potrebe čelne akumulacije HE Apače se je predvidevalo potopitev 282 ha
površin, kar pa ni sovpadalo z dejanji pred nekaj leti, ko so Apaško polje namerno meliorirali
(Plut, 1987).
Načrtovali so, da bi bile hidroelektrarne zgrajene do leta 2000. Že takrat se je pojavila
polemika o smiselnosti gradnje hidroelektrarn na reki Muri, predvsem zaradi prostorskoekoloških in drugih posledic, saj bi v danem načrtu murske elektrarne k elektroenergetski
bilanci Slovenije prispevale 4,3 % instalirane moči ter glede na porabo energije 4,5 %.
Pomurski javnosti so bili posegi v rečni prostor reke Mure predstavljeni predvsem
enostransko, v glavnem pa so bile izpostavljene samo negativne posledice, čemur pa so se
ljudje uprli in do uresničitev načrta gradnje ni prišlo (Plut, 1987).

3.2 Načrti za gradnjo hidroelektrarn na reki Muri od leta 2005 naprej
29. 11. 2005 je Vlada Republike Slovenije Dravskim elektrarnam Maribor podelila koncesijo
za proizvodnjo električne energije na reki Muri na odseku Sladki Vrh–Veržej za skupno 8
hidroelektrarn za obdobje 50 let (Uredba o koncesiji …, 2005). Dravske elektrarne Maribor so
največji proizvajalec električne energije iz obnovljive energije v Sloveniji, saj z osmimi
hidroelektrarnami na reki Dravi, s tremi malimi in štirimi sončnimi elektrarnami proizvedejo
23 % električne energije v Sloveniji oziroma 80 % električne energije, pridobljene iz
obnovljivih virov energije (Dravske elektrarne Maribor, 2013).
Izvajanje koncesije se nanaša na tisti del letne potencialne energije, ki ga v skladu z
meddržavnim sporazumom z Republiko Avstrijo lahko izkorišča Republika Slovenija. Na
podlagi Uredbe o koncesiji za rabo vode je koncesionar pridobil vodnogospodarsko
dovoljenje za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW
nazivne moči. Veriga HE na Muri mora obratovati pasovno in usklajeno z obratovanjem
verige elektrarn na avstrijski strani v dnevnem pretočno akumulacijskem režimu (Uredba o
koncesiji …, 2005). Stroški investicije so ocenjeni na 278 milijonov evrov, vendar realno
gledano bo končna cena za tretjino višja (Marn, 2006).
Objekti verige HE naj bi bili razdeljeni na dva odseka (Uredba o koncesiji …, 2005):
· odsek 1: HE Sladki Vrh, Cmurek, Konjišče, Apače, Radgona in Radenci;
· odsek 2: HE Hrastje in Veržej.
Območje koncesije dolvodno omejuje lokacija bodoče HE Veržej (kota 182 metrov n. m.)
oziroma območje prečkanja avtocestnega mostu Murska Sobota–Maribor. Gorvodno pa
območje omejuje mejni predel z Avstrijo s stacionažo 129,650 (Špilje) in koti 146,80 metrov
n. m. (Uredba o koncesiji …, 2005).
Bruto energetski potencial Mure na omenjenem odseku je izračunan iz povprečnih letnih
pretokov reke Mure na profilih elektrarn v hidrološkem obdobju 1960–1990 iz Vodomerne
postaje Gornje Radgone (Uredba o koncesiji …, 2005):
· odsek 1: skupni bruto potencial Slovenije in Avstrije znaša W = 476,7 GWh/leto;
· odsek 2: bruto potencial znaša W = 201,5 GWh/leto.
Določen instaliran pretok HE znaša Qi = od 250 do 270 m3/s za oba odseka. Določeno
dolgoletno povprečje letne proizvodnje energije vseh osmih načrtovanih hidroelektrarn je
določeno z vsoto mesečnih pretokov reke Mure na profilih hidroelektrarn v obdobju 1961–
1990 ter znaša W = 678,2 GWh/leto (Uredba o koncesiji …, 2005).

7

Preglednica 1: Osnovni tehnični podatki predvidenih hidroelektrarn na Muri.

Objekti
HE Sladki Vrh
HE Cmurek
HE Konjišče
HE Apače
HE Radgona
HE Radenci
HE Hrastje
HE Veržej
SKUPAJ

Vplivno območje
– občine
Šentilj
Šentilj
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Radenci, Tišina

Neto
padec (m)
8
8
8
8
8
8

Radenci, Murska 8
Sobota
Veržej, Beltinci, 8
Murska Sobota
64,0

Qi (m3/s)

Pi (MW)

W (GWh)

250
250
250
250
260
260

16,1
16,1
16,1
16,1
16,7
16,7

77,2
77,8
77,4
79,0
81,6
83,7

270

17,2

96,5

270

17,2

105,0

132,2

678,2

Vir podatkov: Uredba o koncesiji …, 2005.

Reka Mura naj bi dobila pretočne elektrarne, ki so z energetskega vidika manj ugodne kot
akumulacijske, vendar naj bi po besedah Dravskih elektrarn predstavljale manjši poseg v
prostor kot akumulacijske. Za pretočne hidroelektrarne je značilno, da izkoriščajo veliko
količino vode, ki ima relativno majhen padec (padec reke Mure na območju načrtovanih
hidroelektrarn je 1,42 ‰ in 1,15 ‰). Reko se pri tem zajezi, vendar se ne ustvarja zalog
vode. Slabost teh hidroelektrarn pa je, da sta tako proizvedena energija kot tudi oddana moč
odvisni od pretoka, ki skozi leto niha (visoke vode so od aprila do junija) (Vodna energija,
2014).
Vlada Republike Slovenije je na svoji 9. redni seji dne 16. 5. 2013 sprejela sklep o pripravi
državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Hrastje-Mota ter sklep o
imenovanju delovne skupine za njegovo pripravo. Delovno skupino naj bi sestavljala dva
predstavnika Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter en predstavnik Dravskih elektrarn
Maribor d.o.o. Načrtovana prostorska ureditev naj ne bi bila namenjena le za pripravo
hidroelektrarne, temveč je namen prostorske ureditve celostno upravljanje reke Mure:
preprečitev nadaljnjega poglabljanja struge in zagotavljanje primernega nivoja podzemne
vode, povečanje poplavne varnosti in zagotavljanje možnosti namakanja kmetijskih zemljišč
(Izhodišča za pripravo …, 2013). V ta namen je bilo izdelano veliko študij in strokovnih
podlag, ki bodo/bi koristile v postopku državnega prostorskega načrta. V postopku
umeščanja objekta v prostor je potrebno vključevanje vseh deležnikov okolja in
predstavnikov v vplivnem območju. Za enkrat je bila v povezavi z omenjeno hidroelektrarno
objavljena ena študija: »Izhodišča za pripravo okoljskega poročila za DPN za hidroelektrarno
Hrastje-Mota na Muri«. V študiji so predstavljene tri variante postavitve hidroelektrarn ter
pomembni vplivi lociranja, predvsem na okolje, ki jih bo prinesla izgradnja hidroelektrarne
(Priprava državnega prostorskega …, 2013).
Od leta 2013 se torej Dravske elektrarne Maribor osredotočajo le na načrtovanje
hidroelektrarne Hrastje-Mota kljub koncesiji za gradnjo osmih hidroelektrarn. Po besedah
vodja projekta Igorja Čuša so opustili morebitno gradnjo hidroelektrarn nižje od
avtocestnega mostu (HE Veržej), medtem ko želje o gradnji na mejni Muri še niso popolnoma
opustili. Odločitve o gradnji na tem delu Mure naj bi sprejeli po koncu postopkov za
hidroelektrarno Hrastje-Mota (Pojbič, 2014).
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3.2.1 HE Hrastje-Mota

Pri prvih dveh variantah hidroelektrarne Hrastje-Mota je hidroelektrarna predvidena kot
samostojna rečna stopnja, ki bi obratovala po pretoku s konstantno gladino v zajezitvi. Kota
zajezitve 198,00 metrov n. m. v trenutni fazi še ni bila obravnavana, predvidevajo pa, da bo
kota zajezitve verjetno nekoliko nižja, saj bi vpliv zajezitve v nasprotnem primeru segal v
mejni odsek, težavna bi bila tudi zaščita Petanjcev pred dvignjeno gladino podtalnice, prav
tako pa bi bil ogrožen poplavni režim v obmurski poplavni ravnici (Izhodišča za pripravo …,
2013).
Zaradi tega je pri prvi varianti predvideno povečanje padca s poglobitvijo dna struge Mure
dolvodno od jezovne zgradbe (še zmeraj naj bi zagotavljalo rentabilnost gradnje). Pri drugi
varianti zaradi naravovarstvenih razlogov ne bi poglabljali dna struge, saj je že sama lokacija
jezovne zgradbe postavljena na skrajni rob odseka pogojno sprejemljive energetske izrabe. V
primerjavi s prvo varianto pa bi se pri drugi povišala največja višina nasipov za približno 1,8
metrov, širina v peti za približno 7 metrov in dolžina za 1,8 kilometra. Pri prvi varianti znaša
dolžina nasipov 4 kilometre na levem bregu in 4,5 kilometrov na desnem bregu. Pri drugi
varianti pa bi znašala dolžina nasipov 5,7 kilometrov na desnem bregu in 6,2 kilometrov na
levem bregu (Izhodišča za pripravo …, 2013).
Material za gradnjo nasipov se bo pri drugi varianti odvzemal izključno iz dna in brežin struge
v območju znotraj nasipov, ki jih je zaradi tega potrebno bolj odmakniti od sedanjega brega
Mure, medtem ko bo pri prvi varianti del materiala pridobljen iz poglobitve struge dolvodno
od jezovne zgradbe. To pomeni, da bi varianta 2 zavzela več prostora kot varianta 1. Prav
tako so količine materiala pri drugi varianti večje zaradi daljših (za 1,7 km) in višjih nasipov
kot pri prvi varianti. Pri obeh variantah bo enaka jezovna zgradba: sestavljali ju bosta
strojnica in preliv s tremi polji, ki prevajajo visoko vodo s povratno dobo 1000 let pri koti
zajezitve (Izhodišča za pripravo …, 2013).
Oblika bazena bo zaradi čim manjše zasedbe prostora trapezaste oblike z naklonom brežin in
širino krone 4 metre. Zaradi boljšega vključevanja v okolje bo nasip mestoma razčlenjen z
npr. vmesnimi bernami, različnimi nakloni brežine, tlorisna linija bo vijugasta. Pri varianti 1 bi
se poglobila struga v dolžini približno 2,6 kilometra največ za 1,5–1,7 metra tik pod jezovno
zgradbo, pri čemer bi se ohranile obstoječe brežine. S prvo varianto pa bi se lahko ohranil
tudi videz struge s prodišči, ki se bodo ustvarila po naravni poti ali v začetnem času tudi z
nasipavanjem ustreznega materiala (Izhodišča za pripravo …, 2013).
Varianta 3 predvideva dve nižji stopnji jezovne zgradbe. Prednost te variante je, da bi se
največja višina nasipov iz približno 8,5 metrov (varianta 2) znižala na 5,5–6 metrov.
Negativno pa je, da bi bilo pri tej varianti potrebno zgraditi dve gradbeni jami, dve dostopni
cesti in dva priključna daljnovoda. Zaradi manjših padcev bi bilo potrebno povečati prelivna
polja: namesto enega preliva s tremi polji sta potrebna dva s šestimi polji, hkrati pa se
podvoji tudi število zapornic. Zaradi manjših padcev bi bile potrebne večje turbine in dražje,
kar pa hkrati pomeni tudi povečanje strojnice. Za isto moč in proizvodnjo bi bili potrebni
štirje večji in dražji agregati (Izhodišča za pripravo …, 2013).
Še zmeraj se odločajo, ali bi zgradili eno hidroelektrarno z močjo 22 MW malo nad
avtocestnim mostom ali bi zgradili dve manjši hidroelektrarni s po 11 MW moči (Pojbič,
2014).
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4. HIDROELEKTRARNE NA MURI V AVSTRIJI
Trenutno na Muri v Avstriji deluje 21 hidroelektrarn, v letu 2015 in 2017 pa načrtujejo
pričetek poskusnega delovanja še treh novih. Skupna moč vseh hidroelektrarn je 353 MW,
letno pa proizvedejo 1.661.450 MWh električne energije. Le ena hidroelektrarna je
akumulacijska, vse ostale so pretočne (Verbund an der …, 2014).
V letu 2012 so v Avstriji proizvedli skupno 69.490 GWh električne energije, od tega je bilo kar
59,2 % energije proizvedene v hidroelektrarnah. Hidroelektrarne na Muri na Avstrijskem
Štajerskem pokrijejo približno 20 % celotne porabe električne energije (World Bank
Indicators …, 2013).
Približno 24 % reke Mure v Avstriji je izkoriščene v hidroenergetske namene. Vzrok, zakaj je v
taki meri izkoriščena v Avstriji, v Sloveniji pa ne, v večji meri izhaja iz naravnogeografskih
pogojev. Mura ima v Avstriji večji padec in ugodnejši relief ter ima tako že v osnovi večji
hidroenergetski potencial. Poleg tega Avstrijci izkoriščajo proizvedeno energijo na zelo
industrializiranem območju med Lipnico in Leobnom, kjer sta razviti jeklarska in usnjarska
industrija ter industrija celuloze. Vse omenjene industrijske panoge porabijo veliko električne
energije, torej je dokaj smiselno, da so se hidroelektrarne locirale na istem mestu kot
omenjena industrija (Ficko, 2006).
Če pogledamo stanje v Sloveniji oziroma v Pomurju, ugotovimo, da ima reka v slovenskem
delu manjši padec (naklon reke v Sloveniji se zmanjša na 1,42 ‰ in manj) in ima iz tega vidika
veliko manjši potencial kot v Avstriji. Poleg tega v Pomurju ni večjih industrijskih obratov, ki
bi potrebovali večje količine energije. Glavna usmeritev regije je kmetijstvo, saj so za to
dejavnost v tem delu Slovenije najboljše razmere. Hkrati pa je večina avstrijskih
hidroelektrarn na Muri postavljena v zgornjem oziroma srednjem toku reke, kjer še ni
poplavnih gozdov, tudi sama pestrost živalskih in rastlinskih vrst ni taka kot na območju
Slovenije.

5. PREDVIDENE PREDNOSTI IZGRADNJE HIDROELEKTRARN
Pri projektih, kot je gradnja hidroelektrarn, je pomembno upoštevati sedanji in prihodnji
gospodarski razvoj in okoljsko stanje. Za gospodarski razvoj je pomembno, da se po
končanem projektu ne ustavi, ampak da se njegov razvoj preusmeri predvsem z
upoštevanjem načel trajnostnega razvoja. Pri gradnji je potrebno upoštevati okoljsko politiko
in s pravimi posegi izvesti čim bolj sonaravno ureditev degradiranih in vplivnih območij ob
sami verigi hidroelektrarn. Vsi posegi v okolje morajo biti skrbno načrtovani in izvedeni v
skladu z načeli trajnostne rabe naravnih virov ter v sodelovanju z institucijami, ki so tesno
povezane z naravo in okoljem.
V želji po splošnem gospodarskem razvoju ob gradnji hidroelektrarne je torej potrebno
skrbeti, da bo ta čim bolj trajnostni in sonaravni (da prinese ravnovesje tako v družbi in
okolju dolgoročno). Pred samo postavitvijo energetskih objektov je potrebno dobro
pretehtati različne vidike in se zavedati, da ima projekt multidisciplinaren značaj. Z vidika
trajnostnega razvoja in preprečitve trajne degradacije okolja morajo biti proučeni tako
pozitivni kot tudi negativni učinki, hkrati pa predlagane alternative trenutnemu načrtu
hidroelektrarn.
Pri predstavitvi prednosti in tudi slabosti izgradnje se bom osredotočila na področje
trajnostnega razvoja: gospodarstvo, okolje in družbo. Pri gospodarstvu me bo zanimal vpliv
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na razvoj gospodarstva, turizma in kmetijstva; pri okolju me bo zanimali vpliv vse od
geomorfoloških, hidroloških sprememb, kakovosti vode, do sprememb habitatov in biološke
raznovrstnosti ter podobno; pri družbi me bo zanimal predvsem vpliv na družbeno in
življenjsko okolje ter sam odnos javnosti do hidroelektrarn, predvsem ljudi, ki živijo ob reki
Muri. Obravnavano območje osmih predvidenih hidroelektrarn leži v devetih občinah:
Šentilj, Apače, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Veržej, Tišina, Murska Sobota in Beltinci.
Slika 4: Predvidene lokacije hidroelektrarn na Muri.

5.1 Gospodarstvo
5.1.1 Hidroelektrarne kot možnost gospodarskega razvoja pomurske regije

Gradnja hidroelektrarn bi ponudila nove poslovne priložnosti za razvoj pomurske regije.
Potencialno bi se lahko v proces podizvajalskih del vključila lokalna podjetja (na podlagi
sedanjih praks približno 50 %). Ocenjuje se, da bi ta potencial v primeru minimalne
hidroenergetske izrabe znašal od 17,8 do 19,5 mio evrov, v primeru maksimalne pa od 107,2
do 117 mio evrov v obdobju treh let. Potencial za vključitev lokalnega gospodarstva in
prebivalstva pa obstaja tudi v času delovanja hidroelektrarn, vendar je to odvisno od
koncepta vodenja in obratovanja hidroenergetskih objektov. Za vzdrževalna dela bi pomenilo
od 650.000 do 3.900.000 evrov letno, za stroške materialov in drugih storitev pa od 104.000
do 624.000 evrov letno. Ocenjuje se, da bi se za potrebno delo lahko odprlo od 15 do 60
novih delovnih mest, vendar je ocena le okvirna, saj bodo potrebe po delovni sili odvisne
predvsem od dejanske hidroenergetske izrabe in koncepta upravljanja (Študija trajnostnega
razvoja …, 2010).
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Predvideva se, da bi se v primeru gradnje hidroelektrarn na Muri bruto domači proizvod
(BDP) na prebivalca, gledano na leto 2020, v Pomurski statistični regiji povišal. V primeru
minimalne izrabe bi k BDP-ju prispeval 0,17-odstotni delež, v primeru maksimalne izrabe pa
1,5-odstotni delež v celotnem BDP-ju regije (Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
Upoštevati je potrebno tudi multiplikativne učinke hidroenergetske izrabe reke Mure kot
npr. nova infrastruktura, ki lahko posredno izboljša kakovost življenja ljudi. Lokalne skupnosti
bodo dobile nov vir dohodka zaradi koncesnin in nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča.
V Uredbi o koncesiji za reko Muro je predvidena razdelitev koncesije med državo in občino v
razmerju 50 : 50, višino nadomestila za stavbno zemljišče pa na podlagi odloka opredeli
lokalna skupnost. V tem primeru bi višina koncesnin minimalne izrabe znašala med 336.000
in 504.000 evri letno, pri maksimalni izrabi pa med 2.016.000 in 3.024.000 evri letno.
Stavbna nadomestila bi na podlagi predpostavljenih podatkov znašala med 41.500 in
249.300 evri letno (Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
5.1.2 Proizvodnja električne energije iz OVE

Izgradnja hidroelektrarn bi prispevala k nacionalnemu deležu rabe električne energije iz
obnovljivih virov energije, s čimer bi se posledično zmanjšala potreba po rabi fosilnih goriv,
zmanjšale bi se tudi emisije toplogrednih plinov. Povečala bi se proizvodnja električne
energije, kar je pomembno predvsem zaradi povečevanja porabe električne energije na
prebivalca. Indikativna ocena prispevka v letu 2020 je med 0,31 in 1,89 % na slovenski ravni –
odvisna je od potencialne gradnje hidroelektrarn (Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
Po izgradnji vseh osmih načrtovanih hidroelektrarn bi reka Mura predvideno lahko
prispevala 14 % k proizvedeni energiji iz hidroelektrarn v Sloveniji (predvideno do leta 2038).
Skupno bi murske elektrarne lahko proizvedle okoli 683 GWh električne energije.
Gledano na stanje energetske bilance v Sloveniji v letu 2013, ugotovimo, da če bi v istem letu
h končni proizvodnji električne energije dodali vseh osem hidroelektrarn na Muri, bi te
proizvedle približno 4 % celotne električne energije v Republiki Sloveniji.
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Slika 5: Delež proizvedene energije v primeru izgradnje hidroelektrarn na Muri v razmerju do proizvodnje energije v
ostalih slovenskih hidroelektrarnah.

Delež proizvedene energije v hidroelektrarnah po
izgrajeni verigi HE na reki Savi in Muri
ostali vodotoki
5%

Mura
11 %
Soča
10 %

Drava
42 %

Sava
32 %
Vir podatkov: Raner, 2009;
Savske elektrarne Ljubljana, 2011;
DEM - Dravske elektrarne ..., 2013;
SENG - Soške elektrarne ..., 2014;
HESS - Hidroelektrarne na ..., 2014.

5.1.3 Priložnost za razvoj turizma

Na območju občin, ki ležijo v neposredni bližini reke Mure, po turistični ponudbi najbolj
izstopajo občina Veržej (zdraviliški kompleks Terme Banovci), občina Radenci (zdraviliški
kompleks Terme Radenci) ter občina Murska Sobota kot regionalno središče Pomurja. V želji
po čim večji diverzifikaciji turistične ponudbe bi izgradnja hidroelektrarn lahko ponudila novo
priložnost za razvoj dodatnih oziroma novih dejavnosti. Razvoj nove turistične ponudbe bi bil
povezan predvsem z novonastalimi vodnimi površinami in infrastrukturo.
V študiji trajnostnega razvoja ob reki Muri (Študija trajnostnega razvoja …, 2010) so na
podlagi analize trenutnega stanja obstoječih turističnih proizvodov in kazalcev stanja okolja
opredelili določene možne potencialne točke turističnega obiska. Točke temeljijo na
obstoječih turističnih kazalnikih in trendih v turizmu. Razdelili so jih na dve subdestinaciji: na
mejno Muro (zgornji tok) in notranjo Muro (spodnji tok). V obeh subdestinacijah so nadalje
opredelili še dve coni (Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
V zgornjem toku reke Mure predvidevajo naslednje možnosti turističnega razvoja:
· V coni 1, ki se nahaja v Zgornjem Konjišču (Apače), bi lahko nastale nove kolesarske
poti, hotel za kolesarje in kolesarska infotočka (Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
· V coni 2, ki se nahaja v bližini Gornje Radgone, bi lahko uredili javne poti za
sprehajalce na obrežju reke Mure ter izgradili objekt Mlin, v katerem bi bili poročna
dvorana, apartmaji in restavracija (Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
V srednjem toku reke Mure predvidevajo naslednje možnosti turističnega razvoja:
· V coni 3, ki se nahaja v Radencih oz. Petanjcih, bi v bližini reke lahko nastal ekološki
kamp z etnološkim ambientom in vsebinami (do 100 kampirnih mest in 30
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bungalovov na kolih). Večjo turistično privlačnost bi po obnovi dobila graščina grofa
Bathyanija in okoliški park (Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
· V coni 4 na območju Dokležovja/Beltincev in Veržeja bi bil večji poudarek na
naravnogeografskih vsebinah – možnost opazovalnice za živali in ptice, učni center v
Beltincih (z laboratorijem in predavalnico), adrenalinski park za otroke različnih
starosti.
Ob širši turistični ponudbi lahko predpostavljamo, da bo območje ob reki Muri obiskalo več
turistov, ki bodo ustvarili dodatne nočitve. Razvilo in tržilo bi se lahko več kot 30 novih
turističnih programov, skupno pa bi lahko dejavnosti ponudile 117 novih delovnih mest
(Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
Izgradnja hidroelektrarn bi v določeni meri torej prinesla razvoj dodatnih turističnih
dejavnosti. Največji potenciali se nahajajo v dodatnih športno-rekreacijskih dejavnostih, v
razvoju izobraževalnih točk oz. poti, v izletniškem turizmu ter v razvoju dodatnih dejavnosti
na kmetijah (npr. manjši družinski nastanitveni objekti) (Študija trajnostnega razvoja …,
2010).
Slika 6: Obstoječe in nove turistične točke v primeru izgradnje hidroelektrarn na Muri.

5.1.4 Razvoj kmetijstva

Kmetijstvo je najpomembnejša gospodarska dejavnost na širšem območju ob reki Muri, saj je
reka s svojimi nanosi ustvarila eno najboljših kmetijskih zemljišč v Sloveniji. O tem nas
prepriča tudi podatek o deležu kmetijskih površin: na območju občin ob reki Muri delež
kmetijskih površin predstavlja kar 62 % vseh površin. Z gradnjo hidroelektrarn na Muri se bo
izgubilo približno 162 ha kmetijskih površin, njihovo »zamenjavo« pa bi lahko našli z
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melioracijo kmetijskih površin na območjih, kjer se bo z gradnjo hidroelektrarn zmanjšala
pogostost poplav in intenzivnost poplavne erozije (Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
Zajezitev reke predstavlja potencial za namakanje kmetijskih površin, kar bi lahko omililo
poletne dolgotrajne suše. Z zajezitvijo se bo dvignil nivo podzemne vode in njena izdatnost,
kar bi hkrati izboljšalo možnost rabe podtalnice za namakanje in za izboljšanje rastnih
pogojev kultur, ki so vezane na visoko gladino podtalnice. Gradnja hidroelektrarn bi glede na
potencialno površino (21.368 ha), ki je bila v Nacionalnem programu namakanja v RS
ocenjena kot primerna za namakanje iz reke Mure in podtalnice, v veliki meri izboljšala
pogoje za gradnjo namakalnih sistemov v Pomurju (Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
Z energetsko izrabo reke Mure bi se bistveno spremenil vodni režim, kar posledično vpliva na
spremembo talnih vodnih razmer, ki posredno vplivajo na kmetijstvo. Spremembe odvodnih
razmer reke Mure in njenih pritokov lahko vplivajo na spremembo pogostosti poplav, ki
povzročajo škodo in izpad pridelka na njivi. Ta nevarnost bi se lahko zmanjšala z ureditvijo
površinskega odvodnjavanja, s katerim bi bilo hkrati mogoče odvodnjavati tudi vodne viške v
tleh ob izvedbi hidromelioracij (Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
Jezovne zgradbe posameznih hidroelektrarn bi imele pozitiven učinek za razvoj ribogojstva.
Ob jezovih bi bil zagotovljen dotok vode in možnost praznjenja za potrebe sezonskega izlova
rib. Potencialne lokacije za tovrstne ribogojske objekte bi bile ob jezovnih zgradbah ali ob
izlivnih odsekih pritokov Mure, ki bi bili pod vplivom zajezitve (Študija trajnostnega razvoja
…, 2010).
Slika 7: Raba tal ob Muri leta 2014.
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5.2 Pozitivni vplivi na okolje
Človekovi posegi so v prejšnjem stoletju bistveno spremenili rečni prostor reke Mure. Z
intenzivno rabo vode, dejavnostmi v vodnem prostoru in spreminjanjem reke Mure z verigo
hidroelektrarn v Avstriji, protipoplavnimi objekti in napravami, urejanjem kmetijskih zemljišč
ter urbanizacijo smo bistveno vplivali na pogoje prodonosnosti in procese samodejnega
oblikovanja rečnega prostora. Dno reke Mure se je v zadnjih desetletjih, predvsem na
mejnem delu med Slovenijo in Avstrijo, poglobilo tudi do 1,5 metra, v povprečju pa za 33
centimetrov, zaznaven pa je tudi trend poglabljanja dolvodno od Petanjcev. Posledično se s
poglabljanjem rečnega dna poglablja tudi gladina podzemne vode, ki je ključna za oskrbo s
pitno vodo. Poplav je v zadnjih letih vse manj, zaradi česar so poplavni gozdovi manj
namočeni, hkrati pa je zmanjšana vodna dinamika v mrtvicah in stranskih rokavih. S tem se
slabšajo pogoji za vzdrževanje mokriščnih habitatov, ki so nujni za njihov obstoj. Za ohranitev
poplavnih gozdov, habitatov in preprečitve nadaljnjega poglabljanja dna reke so torej nujno
potrebni ukrepi za zaščito in izboljšanje stanja (Predstavitev projekta, 2014).
5.2.1 Vplivi na površinske vode

Poglabljanje struge reke je mogoče preprečiti z in brez gradnje hidroelektrarn na reki Muri.
Kar bi bilo pozitivno ob izgradnji hidroelektrarn je, da bi večino ukrepov za preprečevanje
omenjenih procesov lahko izvedli hkrati z energetsko izgradnjo (npr. izboljšanje poplavne
varnosti) oziroma bodo z energetskimi zajezitvami problemi odstranjeni (npr. stabilizacija
dna in dvig gladin nizkih vod Mure z možnostjo povezave mlinščic in rokavov). V primeru da
bi se zgradila celotna veriga hidroelektrarn, bi bili ukrepi izvedeni na celotnem odseku, pri
posameznih hidroelektrarnah pa bi v želji po preprečevanju nadaljnjega poglabljanja struge
bila primerna gradnja jezov na odsekih, kjer je poglabljanje največje (npr. odsek med
Tratami/Mureckom in Gornjo Radgono). Vseeno pa bi gradnja hidroelektrarn predstavljala
dokončno preoblikovanje prostora reke Mure, kar pomeni, da bi bile nadaljnje revitalizacije
oziroma vzpostavljanje naravnega stanja skorajda nemogoče (Študija trajnostnega razvoja …,
2010).
Zaradi intenzivnega kmetijstva je podzemna voda prekomerno onesnažena z nitrati in
pesticidi, dodatno problematiko pa predstavlja še mikrobiološka onesnaženost podtalne
vode kot posledica neurejenega zbiranja in čiščenja odpadnih voda. Pozitivni vplivi
energetskih objektov bi bili na kemijsko stanje vodonosnika podzemne vode, saj bi se
zmanjšale obstoječe obremenitve. Razredčevanje podzemne vode z dreniranjem rečne vode
iz reke Mure je lahko pozitiven ukrep za zmanjševanje obremenjevanja z nitrati pesticidi.
Enako velja za emisije odpadnih voda – z izgradnjo pretočnih hidroelektrarn je možnost
procesov sedimentacije neraztopljenih snovi manjša, saj so ti procesi veliko bolj omejeni kot
pri hidroelektrarnah z zajezitvami. Dodatne obremenitve podzemne vode z onesnaževanjem
s strani hidroelektrarn torej ni pričakovati. Znižali se bodo sicer nivoji mineralizacije, vendar
ne pod kritično mejo.
5.2.2 Vplivi na podzemno vodo

Gladina podzemne vode v kvartarnem vodonosniku v širšem območju reke Mure upada.
Trend je bolj značilen v notranjih in obrobnih delih vodonosnika, le v bližini Mure se v času
nizkega vodnega stanja ohranja stalni nivo podzemne vode. Glavni vzroki za upadanje
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gladine podtalne vode so: zmanjšana infiltracija padavin, hidrotehnični posegi v režim
napajanja in dreniranje vodonosnikov (Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
Z izgradnjo hidroelektrarn se pričakuje dvig gladine podtalne vode, kar pa je še najbolj
vzpodbudno pa je, da se vsa obstoječa pomembna črpališča pitne vode nahajajo na območju,
ki bi najbolj občutilo gradnjo hidroelektrarn. Trenutno se črpa približno 33 % celotnega
pretoka podzemne vode skozi referenčni presek vodonosnika. Ob morebitni izgradnji
hidroelektrarn lahko pričakujemo, da bi se lahko delež enake črpane količine zmanjšal na 22
% (Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
Slika 8: Vodovarstvena območja ob Muri.

5.2.3 Gradnja obvoda za organizme in izvedba nadomestnih habitatov

Z izgradnjo obvoda za organizme in izvedbo nadomestnih habitatov se lahko izboljša
ekološko stanje vodnega telesa na območju hidroelektrarne ter se deloma omili posledice
škodljivih vplivov gradnje hidroelektrarn. Izboljšajo lahko količinsko stanje podzemne vode,
ohranijo lahko populacije kvalifikacijskih vrst in njihovih habitatov ter turistično-rekreacijski
potencial ... Za uspešno delovanje obvoda je omenjen poseg potrebno izvesti že med gradnjo
hidroelektrarn in jih locirati na območjih, kjer je v obstoječem stanju močno prisoten
antropogeni vpliv (Izhodišča za pripravo …, 2013).
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5.3 Vplivi na razvoj družbenega okolja
Z izgradnjo hidroelektrarn na reki Muri se ne predvideva večjega vpliva na izboljšanje
družbenega okolja. Vseeno pa obstajajo možnosti sodelovanja investitorja z lokalnim
prebivalstvom, s čimer se lahko celoten projekt hidroelektrarn približa splošni javnosti,
predvsem lokalnemu prebivalstvu (Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
Ena izmed oblik sodelovanja je vzpostavitev lokalnega partnerstva, ki bi zajemalo
sodelovanje med investitorji, upravljavci in prebivalci ter dalo lokalni skupnosti možnost, da
se vključi v proces umestitve in legitimizacije hidroelektrarn (Študija trajnostnega razvoja …,
2010). Pri posegih take razsežnosti je zmeraj pomembno stališče lokalne skupnosti, saj je
prav ta tista, ki bo morala bivati v spremenjenem okolju. Torej, ključno je, da sama lokalna
skupnost poda svoja mnenja in predloge ter da je dobro obveščena o vseh morebitnih
posegih.
Druga priložnost bi bila inkorporacija projekta z Zakonom o razvojni podpori pomurski regiji v
obdobju 2010–2015, vendar bi se gradnja v tem primeru morala pričeti v letu 2014, da bi še
lahko izkoristili finančna sredstva. Ker sama gradnja hidroelektrarn predvideva vlaganja v
lokalno infrastrukturo in ker daje interventni zakon prednost vlaganju v prestrukturiranje in
dvig konkurenčnosti kmetijstva, gozdarstva, živilsko-predelovalne industrije in diverzifikacijo
nekmetijske dejavnosti, bi lahko našli stične točke med projektoma. Sodelovanje bi lahko
spodbudilo manjše projekte in zagotovilo multiplikativen učinek ter hkrati vplivalo k
regionalnemu razvoju in razvoju podeželja (Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
Za večje vključevanje regionalnih potencialov v projekt izgradnje in kasneje delovanja
hidroelektrarn, bi se lahko ustanovilo novo podjetje (npr. »Murske elektrarne«) (Študija
trajnostnega razvoja …, 2010). Podjetje bi lahko vodilo gradnjo in kasneje oskrbovalo in
vzdrževalo hidroelektrarne ter tržilo energent, hkrati pa bi bila omogočena vzpostavitev
visokokakovostnih delovnih mest (Študija trajnostnega razvoja …, 2010).

6. SLABOSTI IZGRADNJE HIDROELEKTRAN
V tem poglavju bom predstavila negativne učinke, ki jih lahko prinese izgradnja
hidroelektrarn na reki Muri. Svet ob reki Muri je namreč še vedno zelo podrejen naravi, kar
so prebivalci dokazali že v 80. letih 20. stoletja, ko so se odločno uprli in preprečili uresničitev
načrtov. Še danes obstaja negotovost, kakšne negativne posledice lahko prinese veriga
hidroelektrarn na reki Muri. Poudarila bi, da vsak tako obsežen poseg s seboj prinese številne
negativne posledice ne samo v obrečno krajino, temveč tudi v življenje ljudi, ki živijo tik ob
reki, kar se velikokrat zanemarja.

6.1 Gospodarstvo
6.1.1 Rentabilnost gradnje hidroelektrarn

Ob gradnji hidroelektrarn se pojavlja vprašanje, ali bo njihovo delovanje sploh rentabilno. Pri
načrtovanih hidroelektrarnah je govora o inštaliranem pretoku 250 m3/s (HE Sladki Vrh, HE
Cmurek, HE Konjišče, HE Apače), 260 m3/s (HE Radgona, HE Radenci) in 270 m3/s (HE HrastjeMota, HE Veržej).
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Gledano na povprečni pretok reke Mure, ki znaša približno 150 m3/s, v poletnem in zimskem
času pa še manj, bi lahko hidroelektrarne obratovale 8 ur dnevno ali pa še celo manj (Šafarič,
2012). Hkrati ima Mura v Sloveniji majhen padec in relief, ki je manj primeren za
hidroenergetsko izkoriščanje.
Gledano na razliko med pretočnimi in akumulacijskimi hidroelektrarnami, se pri pretočnih
uporablja veliko manjše količine vode (10.000 m3) kot pri akumulacijskih (1.000.000 m3).
Poleg tega pa pretočne uporabljajo samo tisto vodo, ki je v reki na razpolago, medtem ko
imajo akumulacijske sposobnost zadrževanja vode in s tem sposobnost prilagajanja
potrebam po električni energiji. Iz tega vidika in glede na naravne značilnosti Mure v
Sloveniji, bi bile verjetno akumulacijske hidroelektrarne bolj primerne, vendar pa bi njihova
gradnja predstavljala še večji poseg v okolje (Ficko, 2006).
Rentabilnost pretočnih hidroelektrarn je vprašljiva, saj je že sama gradnja hidroelektrarn v
nižinskem delu precej draga. Z omenjenim problemom so se soočili že Avstrijci v spodnjem
toku reke Mure, ker se hidroelektrarne v tem delu toka že bližajo meji rentabilnosti – npr. pri
hidroelektrarni Spielfeld se je investicija povrnila šele po 25 letih (Ficko, 2006).
Slika 9: Energetski izkoristek hidroelektrarne na reki Muri skozi leto.

Vir: Habjanič, 2013.

6.1.2 Nova delovna mesta?

Pri pozitivnih učinkih sem omenila, da lahko sama gradnja in vzdrževanje prineseta nova
delovna mesta, če bi se lastniki hidroelektrarn odločili, da bi v ta proces vključili lokalna
podjetja (podizvajalska dela, vzdrževalna dela). Vendar obstaja verjetnost, da do tega ne bi
prišlo, saj se v primeru javnega razpisa izbere cenovno najugodnejšega ponudnika in se pri
tem velikokrat ne upošteva izvora podjetja. Torej obstaja možnost, da gradnja objektov ne bi
bila v rokah lokalnega ponudnika, razen če bi se investitor zavezal, da bo za tovrstna dela
izbiral le lokalne ponudnike.
Omenjeni scenarij je sicer zelo pesimističen, vendar želim predstaviti realna dejstva. Od
svetovne gospodarske krize naprej, od leta 2008, oziroma že na splošno, se vedno išče le
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najcenejše ponudnike, in sicer ne glede na to, kakšna je kakovost njihovega dela. Ne trdim,
da je tako v vseh primerih, ampak želim poudariti, da se podobna zgodba lahko pripeti tudi v
omenjenem primeru in da delovna mesta niso kar zagotovljena.
6.1.3 Vpliv na BDP v Pomurski regiji

Plačilo koncesnin bi občinam predstavljalo nov vir zaslužka. V primeru minimalne izrabe (1
hidroelektrarna) bi si moralo 26 občin razdeliti od 336.000 do 504.000 evrov, kar bi
pomenilo, da bi vsaka občina dobila 12.923 €/leto oziroma 19.385 €/leto. V primeru
izgradnje šestih hidroelektrarn bi koncesija znašala med 2.016.000 in 3.024.000 evri, kar bi
pomenilo, da bi vsaka občina dobila 77.538 €/leto oziroma 116.300 €/leto (Habjanič, 2013).
Izraženo v dohodkih na prebivalca (znesek bi se porazdelil med 125.000 prebivalcev) bi v
primeru minimalne izrabe vsak prebivalec dobil 2,70 do 4,03 €/leto, v primeru šestih
hidroelektrarn pa od 16,13 do 24,19 €/leto. To pomeni, da bi bil končen prispevek k BDP-ju
od 0,23 do 2,02 €/mesec na prebivalca Pomurske regije (Habjanič, 2013). V tem primeru
prispevek k rasti gospodarstva in BDP-ja Pomurske regije sploh ne bo tak, kot bi si ga obetali
od take investicije.
6.1.4 Negativni vplivi na turizem in rekreacijo

Hidroelektrarne imajo lahko tudi negativen učinek na stanje in razvoj turizma in rekreacije.
Turistični potencial bo delno zmanjšan že v času gradbenih del zaradi prisotnosti gradbene
mehanizacije, povečanega hrupa, prašnih emisij in vizualne degradacije. Po končani gradnji
bodo hidroelektrarne predstavljale novo omejitev obstoječim aktivnostim na reki Muri (npr.
vodnim športom – rafting), prav tako pa bo omejeno tudi gibanje v neposredni bližini samih
hidroelektrarn in daljnovodov z elektromagnetnim sevanjem (Izhodišča za pripravo …, 2013).
Z zajezitvijo reke in posledično spremembo vodnega režima obstaja velika verjetnost v
spremembi populacij rib in zmanjšani privlačnosti Mure z vidika športnega ribolova
(Izhodišča za pripravo …, 2013).
Ogrožene bodo tudi tradicionalne dejavnosti, povezane z reko Muro, ki privabljajo turiste:
npr. Babičev mlin v Veržeju, Otok ljubezni v Ižakovcih, brodi, obstoječe učne poti … in
vsakoletni dogodki, ki so z njimi povezani. Ravno te dejavnosti v največji meri privabljajo
turiste, da obiščejo obmurski svet. Te aktivnosti so neposredno povezane z reko, lahko bi
rekli tudi del reke, so del njene tradicije že nekaj stoletij in simbol prepoznavnosti v Sloveniji
in tujini.
Z gradnjo hidroelektrarn sicer turizem ne bi bil popolnoma uničen, saj obstajajo tudi druge
možnosti za razvoj (glej poglavje Priložnosti za razvoj turizma), vendar pa se pod vprašaj
postavlja obstoj tradicionalnih dejavnosti, ki so vezane na reko. Ponovno bi poudarila, da
nove dejavnosti lahko privabijo nove turiste, vendar obstaja vprašanje, kako bi se turisti na
to odzvali. Tradicionalne dejavnosti so primerne za obisk vseh tipov turistov (za vse starostne
skupine), medtem ko so nove bolj usmerjene na določene skupine (mlajše starostne skupine,
poudarek na športnih aktivnostih).
Poleg tega je treba upoštevati še dejstvo, da turisti pridejo z željo po oddihu v ohranjeni,
neokrnjeni naravi, ne pa po ogledu hidroelektrarn in podpornih objektov. Ali bo obisk res
tolikšen kot sedaj oziroma še večji po izgradnji hidroelektrarn, če bo dosedanja pokrajina
preoblikovana v taki meri?
Število turistov bi se v času gradnje vsekakor zmanjšalo, kako pa bi bilo v času delovanja, je
težko napovedati. Menim, da se bo, če bo prišlo do omejenega delovanja oziroma dostopa
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do tradicionalnih dejavnosti, število turistov vsekakor zmanjšalo, veliko pa je odvisno od
promocije novih dejavnosti in privabljanja novih tipov turistov.
Zaradi visoke stopnje ohranjenosti narave in biodiverzitete po mojem mnenju ni smiselno
povečevati turističnega obiska, kot ga planirajo v študiji (Študija trajnostnega razvoja …,
2010), saj bi višji obisk povečal pritisk na nosilne sposobnosti okolja, kar pa lahko vodi do
njegovega osiromašenja in degradacije.
6.1.5 Negativni vplivi na kmetijstvo

Objekti hidroelektrarn in podporne infrastrukture bodo zasedli kmetijska zemljišča, kar
pomeni, da bodo izgubljene rodovitne kmetijske površine. Predvideno pa izgubljenih 162 ha
kmetijskih zemljišč. Zaradi zmanjšanega obsega kmetijskih površin se bo zmanjšala kmetijska
proizvodnja ter bo posledično prišlo do izpada dohodka. Del kmetijskih površin bo le začasno
zaseden zaradi izvajanja gradbenih del, kar pomeni, da bo zemljišče v tem času neuporabno,
vprašljivo pa je, v kakšnem stanju bo po končanem posegu zaradi spremenjenih lastnosti
prsti (npr. zbijanje tal, potencialna ogroženost za razlitje nevarnih snovi …) (Habjanič, 2013,
Izhodišča za pripravo …, 2013).
Z zajezitvijo Mure se bodo na račun kmetijskih površin povečale vodne površine. Zaradi
spremenjenega vodnega režima se bodo spremenili tudi pedogenetski procesi ter posledično
fizikalne in kemijske lastnosti tal, kar pomeni, da se bo zmanjšal tudi kmetijski potencial na
prizadetem območju. Kmetijske površine bodo izgubljene tudi zaradi dviga gladine reke in
posledično bodo kmetje na ta račun izgubili dohodek (Izhodišča za pripravo …, 2013).
Pri pozitivnih učinkih sem omenila, da bi izgubljene kmetijske površine lahko nadomestili z
osuševanjem površin, kjer se bo zmanjšala poplavna ogroženost. Hidromelioracijski procesi
bodo prinesli dodatne stroške in bodo zahtevali redno vzdrževanje izsuševalnih jarkov, če
želimo, da bodo res učinkovito delovali. Pri tem je potrebno upoštevati še stroške gojenja
kulturnih rastlin in dejstva, da kljub posegom ne dosegajo enakega pridelka, saj so prsti še
zmeraj lahko bolj vlažne in kisle (Vovk Korže, 2002). Ocenjena vrednost za osuševalne
sisteme je od 5000 do 7000 €/ha. Tudi namakalni sistemi bi zahtevali velik finančni vložek:
5700 €/ha (Habjanič, 2013).

6.2 Negativni vplivi na okolje
6.2.1 Lokalni vplivi na zrak in podnebje

V času gradnje hidroelektrarn se pričakuje, da se bodo povečale emisije toplogrednih plinov
zaradi uporabe gradbene mehanizacije in transportnih sredstev. Povečal bi se predvsem
delež emisij NOx, delcev PM 10 in hlapnih organskih spojin (Izhodišča za pripravo …, 2013).
Vendar se je treba zavedati, da bo to le začasen vpliv na lokalno povečanje virov emisij
onesnaževanja zraka in da se bo po končanem posegu stanje normaliziralo.
Pri pretočnih hidroelektrarnah velja, da se ne ustvarja večjih akumulacijskih jezer, kjer bi
zadrževali rezervno vodo, vendar bi vseeno omenila, da se bo hitrost toka pred pregrado
zmanjšala, kar pomeni, da bo prihajalo do začasno stoječe vode. To bi pomenilo, da se bo
povečalo izhlapevanje vode, kar bi vplivalo na povečano število dni z meglo in na večjo
količino padavin. Večja količina padavin bi sicer potencialno bila pozitivna, še posebej zaradi
suše, ki se pojavlja v poletnem času, vendar pa bi v primeru intenzivnejših kratkotrajnih
padavin lahko povzročila škodo. Pri obilnih padavinah v poletnem času največjo grožnjo
predstavljajo neurja s točo.
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6.2.2 Vplivi na površinske vode

Struga reke Mure se zaradi preteklih regulacij (povečanje vzdolžnega padca zaradi presekov
meandrov, koncentracija nekoč razvejanega toka po rokavih v osnovni strugi) močno
poglablja. Zaradi povečane hitrosti in globin pri prodonosnih pretokih je poglabljanje
največje v zgornjem toku reke Mure v Sloveniji, kjer povprečna poglobitev znaša 0,5 metra,
lokalno (most Trate-Cmurek) pa doseže tudi do 1,5 metra. Dodaten vzrok poglabljanja
predstavlja izgradnja hidroelektrarn na Muri v Avstriji, saj je bil z njihovo gradnjo prekinjen
transport rinjenih plavin (proda) v dolvodni odsek. Posledično se to izraža kot negativna
bilanca med dotokom in odnašanjem proda (od 1970 do 2000 je ocenjen primanjkljaj 0,9
milijona m3, v povprečju 29.000 m3/leto) (Habjanič, 2013).
Ukrepi za preprečevanje nadaljnjih trendov poglabljanja na mejnem odseku bi zajemali
širitev struge, dodatno stabilizacijo dna in razširitev reke s čim bolj naravnimi procesi (npr.
odstranitev vzdolžnih stavb). Ob zadostnem dvigu dna in gladin nizkih voda ali z izvedbo
zajezitvenih pragov, bo možna vzpostavitev povezanosti mlinščic in rokavov s strugo Mure.
Vse ukrepe je možno izvesti brez ali z gradnjo hidroelektrarn (dosedanji ukrepi so se izkazali
kot pozitivni).
Pri tem pa ostaja osredotočenost le na en del struge reke. Načrt je dober, dokler podrobneje
ne pogledamo načrta za gradnjo hidroelektrarne Hrastje-Mota, kjer se ob gradnji
hidroelektrarne predvideva poglobitev struge za približno 2 metra (Habjanič, 2013). Struga
reke Mure bi se intenzivneje pričela poglabljati dolvodno od verige hidroelektrarn ne samo
zaradi same gradnje, ampak tudi zaradi zmanjšanega dotoka prodnega materiala. Težavo bi
iz enega dela struge prenesli na drugi del, kjer trenutno omenjeni procesi še niso tako
intenzivni.
Z gradnjo in namestitvijo opreme bo prišlo do škodljivih motenj v vodnem okolju in do
povzročanja remobilizacije rečnega mulja, kar bo vplivalo na ekološko stanje vode zaradi
povečane motnosti in kemijske potrebe po kisiku. Gradnja vodnih objektov na območju
rečne struge in obrežja bo trajno spremenila morfologijo rečne struge in obrežja tako lokalno
kot tudi čezmejno. Trajni vpliv na morfologijo vode na lokalnem nivoju onemogoči doseganje
dobrega ekološkega stanja površinske vode (Izhodišča za pripravo …, 2013).
Med gradnjo in kasneje v času obratovanja hidroelektrarn zmeraj obstaja možnost razlitja ali
raztresa nevarnih snovi (npr. motornih olj), kar lahko potencialno vpliva na poškodbe
vodnega okolja in vpliva na kemijsko in ekološko stanje voda. Če pride do razlitja večje
količine nevarnih snovi v vodnem okolju, je lahko vpliv dolgotrajen in ima velike razsežnosti.
Manjše količine razlitja imajo sicer manjši obseg in kratkotrajen vpliv, medtem ko ima lahko
razlitje večjega obsega tudi čezmejen in dolgotrajen vpliv na kemijsko in ekološko stanje
podzemnih voda. Ob pazljivem ravnanju pa se je mogoče temu vplivu izogniti. Sam negativen
vpliv oziroma tveganje se lahko bistveno zmanjša z uporabo neškodljivih snovi ter z
izvajanjem organizacijskih ukrepov stalnega preverjanja stanja strojne in druge opreme
hidroelektrarne (Izhodišča za pripravo …, 2013).
Trajen vpliv pa bo imelo obratovanje hidroelektrarn (vsa infrastruktura, objekti, bazeni) na
spremembo vodnega režima zaradi vodnih objektov na območju rečne struge in obrežja.
Spremenil se ne bo samo vodni režim, temveč tudi obstoječi tok plavin in naplavin. Vpliv na
vodni režim reke bo lokalno onemogočil doseganje dobrega ekološkega stanja površinske
vode. Zaradi mešanja vode vertikalno po vodnem stolpcu lahko pride do onemogočenega
doseganja dobrega kemijskega stanja površinske vode, še posebej, če se pri tem mešanju
mobilizira rečni mulj. Vpliv spremembe rečnega režima pa se lahko prenese tudi čezmejno,
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če se ne zagotovi za njegovo izravnavo ali se z mejno državo ne dogovori za drugačen mejni
vodni režim reke. Zaradi spremenjenega vodnega režima se lahko zaradi spremenjenega toka
plavin in naplavin poveča obseg vpliva ter vpliv lahko seže tudi čez mejo. Sprememba
vodnega režima pa ima lahko tudi čezmejen vpliv zaradi spremenjene poplavne ogroženosti
(Izhodišča za pripravo …, 2013).
Pri gradnji dostopnih cest in daljnovodov bo prišlo do fizičnih poškodb tal in naravnega
okolja zaradi izkopov. Pri tem gre predvsem za trase za cestno in električno infrastrukturo ter
temelje za hidroelektrarne. Gradnja slednjih bo trajno spremenila tla in poškodovala obrežja
in rečno strugo. Izgubili se bodo naravni pogoji za zadrževanje in odvajanje voda v vodno
telo, na katerem stoji hidroelektrarna, lahko pa se vplivi gradnje omilijo z ukrepi za
izboljšanje stanja poplavne varnosti zalednih voda (Izhodišča za pripravo …, 2013).
6.2.3 Vplivi na podzemne vode

Podzemna voda bo med samo gradnjo podobno kot površinska izpostavljena možnosti
razlitja nevarnih snovi, ki v primeru večje količine posredno dolgotrajno vpliva na podzemne
vode (na lokalni ravni). Posreden vpliv na stanje podzemne vode bodo imeli tudi vsi zgrajeni
vodni objekti na območju rečne struge in obrežja.
Z izgradnjo infrastrukture in spremljajočih objektov (sami objekti, bazeni, zajezitev Mure,
gradnja obvoda za organizme, revitalizacija pritokov …) se lahko trajno spremeni režim
površinske vode ter posledično vpliva tudi na gladino podzemne vode, kar lokalno lahko
onemogoči doseganje dobrega kemijskega in količinskega stanja podzemne vode. Z
zvišanjem podtalnice pa dodaten problem predstavlja še mešanje rečne in podzemne vode,
pri čemer se lahko podtalnica dodatno onesnaži (Izhodišča za pripravo …, 2013).
6.2.4 Vplivi na ostale abiotske in biotske dejavnike okolja

Gradnja opreme, cest in daljnovodov bo povzročila škodljive motnje v naravi. Pri gradnji se
bodo uporabljale snovi, ki lahko povzročijo onesnaženost okolja (npr. naftni derivati,
hidravlična olja …). Motnje se bodo pojavile v pomembnih letnih ciklih živalskih vrst, kot so
plašenje v času paritve, gnezditve, drstitve … Sprememba ekološkega in kemičnega stanja
vodotoka pa se neposredno izraža na samih organizmih. Ob gradnji bo prišlo do fizičnih
poškodb naravnega okolja, npr. odstranjevanje lesne zarasti, izkopi. Trase načrtovanih cest in
daljnovodov morajo biti zaradi tega načrtovane na območjih, kjer obstaja najmanjša
verjetnost izgube habitatov ogroženih vrst (Izhodišča za pripravo …, 2013).
Zaradi gradnje bazena in poglobitve struge (dolvodno) bo prišlo do drastičnih premikov
zemeljskega materiala, fizičnih poškodb v naravnem okolju – spremembe naravnih brežin,
poglobitev in razširitev brežin in struge, urejanje izlivnih delov pritokov, posegi v obvodni
prostor. Ob zajezitvi Mure bo motena prodonosnost in plavljenje materiala, kar posredno
pomeni tudi organskega in anorganskega materiala. Dejavniki, ki oblikujejo habitate, se bodo
spremenili do te mere, da bodo vplivali na vrstno sestavo gor in dolvodno od zajezitve
(Izhodišča za pripravo …, 2013).
Spremembe vodnega režima se bodo izražale v zmanjšani hitrosti toka, nalaganju drobnih
peščenih in muljastih usedlin in kopičenja organskih in anorganskih snovi na rečnem dnu.
Zaradi spremembe iz hitro tekočega v počasi tekoč oziroma zastajajoč vodotok se predvideva
negativne spremembe v biodiverziteti perifitonskih alg, prevladale pa bodo vrste, ki so
značilne za počasi tekoče vodotoke. Zaradi zastajanja vode se bodo zmanjšale samočistilne
sposobnosti vodotoka, kar lahko privede do sprememb v fizikalno-kemijskih parametrih
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vode: intenzivirali se bodo evtrofikacijski procesi in povečali se bodo indikatorji perifitonskih
alg, ki so značilne za onesnažene vodotoke (Izhodišča za pripravo …, 2013).
6.2.5 Posegi v naravovarstveno pomembne habitate

Poseg bo povzročil fizične poškodbe naravnega okolja zaradi izkopov, spremembe naravnih
brežin, poglobitve struge in drugih. Poseg predstavlja izgubo vrst obvodnega in kopnega
habitata ter neposredno uničenje osebkov rastlinskih in živalskih vrst. Obstaja velika
verjetnost, da so med njimi tudi redke oziroma ogrožene vrste. Z izgubo habitata pa lahko
pride vzdolž vodotoka do prekinitve migracij. Spremenili se bodo abiotski in biotski dejavniki,
ki so pomembni za ohranjanje ugodnega stanja naravovarstvenih območij, ekološko
pomembnih območij (EPO) in Natura 2000 območij. Na območju celotne države se trudimo,
da bi zavarovali in ohranili ogrožene vrste in habitate, pri Naturi 2000 pa je pomemben vpliv
na celotno evropsko omrežje. Motnjam pri vzpostavljanju zavarovanih območij se z gradnjo
hidroelektrarn na reki Muri ne bo moč izogniti (Izhodišča za pripravo …, 2013).
Obratovanje hidroelektrarn bo vplivalo na spremembo hidroloških razmer na posameznih
odsekih vodotoka, kar lahko vpliva na ekološko in kemično stanje voda in se neposredno
lahko odraža na vodnih organizmih. Pri tem bo potrebno predvideti nadomestne habitate
trajno uničenih habitatov ogroženih vrst oziroma ustvariti pogoje za njihov nastanek.
Ohranjati se bodo morali tisti abiotski dejavniki, ki pogojujejo obseg in dobro ohranitveno
stanje za habitate ogroženih vrst (npr. prodonosnost, poplavni režimi, nove podtalnice)
(Izhodišča za pripravo …, 2013).
Slika 10: Ekološko pomembna območja in naravne vrednote.
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6.2.6 Območja Natura 2000

Natura 2000 je evropska mreža posebej varovanih območij, katere namen je ohranjanje
biotske raznovrstnosti z varovanjem naravnih habitatov ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
Opredeljena je na podlagi Direktive o pticah in Direktive o habitatih, skupno pa direktivi
predstavljata osnovni okvir varstva narave. Natura 2000 predstavlja varovana območja, kjer
naj bi se izvajale aktivnosti, ki omogočajo ohranjanje biotske raznovrstnosti in pri tem ne
omejujejo vseh človekovih dejavnosti (Natura 2000, 2014).
Mura spada med najbolj ohranjene nižinske reke v Sloveniji z edinstvenimi rokavi, mrtvicami
in obsežnimi poplavnimi gozdovi ter posledično predstavlja območje z izrednim bogastvom
rastlinskega in živalskega sveta. Območje, ki se razteza na slovenskem delu Mure od
Cmureka do meje z Madžarsko, ima površino 14.470 hektarjev. Lokaciji dveh hidroelektrarn
(Hrastje-Mota in Veržej) se torej popolnoma prekrivata z območjem Nature 2000 (Preveritev
lokacij z …, 2010).
Na območju Nature 2000 ob reki Muri je bilo po ptičji direktivi določenih 30 kvalifikacijskih
vrst ptic (Direktiva o pticah, 2014), po habitatni pa 20 kvalifikacijskih vrst živali in rastlin ter 8
vrst habitatov (Direktiva o habitatih, 2014). Pri umeščanju posegov v prostor je treba
upoštevati pravilo Natura 2000 območja oziroma načelo kumulativnih vplivov. Ta določa, da
se zaradi vplivov posegov na območju populacije varovanih vrst ne smejo zmanjšati za več
kot 1 %. Prag 1 % je bil presežen že z izgradnjo pomurske avtoceste za vse varovane vrste
ptic, razen za 4 vrste. To pomeni, da vsi nadaljnji posegi znotraj varovanega območja Mure
smejo biti umeščeni v prostor le v primeru, če je možno z omilitvenimi oziroma izravnalnimi
ukrepi vplive posegov v celoti izničiti (Preveritev lokacij z …, 2010).
S stališča naravovarstveno najvišje ovrednotenih površin (ocena 5) je najmanj primerna
lokacija HE Veržej, sledi HE Apače, najmanj najvišje ovrednotenih površin pa se nahaja
znotraj 100-metrskega pasu predvidene lokacije HE Sladki Vrh in HE Cmurek. Ob upoštevanju
obeh kategorij naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov ugotovimo, da je
naravovarstveno najvišje ovrednotena lokacija HE Veržej, najmanj naravovarstvenih površin
pa ima HE Cmurek, sledi ji HE Sladki vrh (Preveritev lokacij z …, 2010).
Preglednica 2: Površina posamezne hidroelektrarne v naravovarstveno najvišje ovrednotenih površinah (z oceno 4 in 5).

Površina (ha)

HE
Sladki
Vrh

HE
Cmurek

HE
Konjišče

HE Apače

HE
Radgona

HE
Radenci

HE Hrastje

HE Veržej

NV
(ocena 5)

15,76

20,86

27,51

35,08

24,51

23,88

24,78

58,24

NV
(ocena 4)

9,97

4,02

6,7

5,87

6,97

7,78

54,59

48,15

SKUPAJ

25,73

24,88

34,21

40,95

31,48

31,66

79,37

106,39

Vir podatkov: Preveritev lokacij z …, 2010.

Posledice izgradnje hidroelektrarn za kvalifikacijske vrste in habitatne tipe je potrebno
pričakovati tudi na avstrijskem območju Natura 2000, kjer bi vsaka od načrtovanih
hidroelektrarn prekrila približno 3 % Natura 2000 območja Grenzmur (Preveritev lokacij z …,
2010). Avstrijska stranka Zeleni Avstrije je štajerskemu deželnemu parlamentu že
posredovala pobudo proti gradnji hidroelektrarn na Muri v Sloveniji. Zeleni Avstrije so
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prepričani, da bi hidroelektrarne vplivale na kakovost Mure ob meji in poplavne gozdove na
tem območju (Avstrijci bi blokirali …, 2013).
Slika 11: Območje Natura 2000 na območju predvidenih hidroelektrarn.

6.2.7 Vplivi na gozd

Za Pomurje je značilna najnižja gozdnatost v Sloveniji (leta 2012 je bila poraščenost z gozdom
33 %) (Lampič, Repe, 2013), površina gozdov pa znaša približno 39.400 ha. Na predvidenem
območju izgradnje hidroelektrarn na Muri je delež gozdov še manjši: gozd porašča 1768 ha
površin oziroma 4,4 % vseh gozdov v Pomurju (Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
Gozdna vegetacija ob Muri je zelo pestra. Neposredno ob reki so rečni bregovi poraščeni z
logi mehkih listavcev, v največji meri gre za sestoje bele vrbe in topolov, ki so pogosto
poplavljeni oziroma je talna voda visoka. Že v preteklosti so bile velike površine meliorirane
in izpostavljene številnim posegom; nov velik poseg pa bi predstavljale hidroelektrarne
(Študija trajnostnega razvoja …, 2010).
Za gradnjo objektov, cest, bazena, poglobitev struge ter namestitev opreme bodo morali na
lokaciji jezovne zgradbe posekati manjše površine gozda. Ne samo da se bodo zmanjšale
gozdne površine, uničil se bo tudi varovalni gozd, kjer veljajo posebni varstveni režimi. Pri
zajezitvi Mure in s spremembo vodnega režima se lahko vpliva na poslabšanje stanja
obstoječega poplavnega gozda in njegove ekološke funkcije (Izhodišča za pripravo …, 2013).
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6.3 Negativni vplivi na družbeno okolje
6.3.1 Vplivi zaradi obremenjevanja s hrupom

Sama gradnja hidroelektrarn bo vplivala na povišan nivo hrupa zaradi uporabe gradbene
mehanizacije in transportnih sredstev, kar pomeni, da se bo povečal nivo hrupa v bivalnem
in naravnem okolju. Tudi ko bo gradnja zaključena in bodo hidroelektrarne pričele delovati,
bo na lokalnem nivoju trajno povišan nivo hrupa, predvsem v neposredni bližini jezovne
zgradbe. Glavni vir hrupa bodo predstavljale strojnice in prelivanje vode preko prelivnih polj.
Na povišan nivo hrupa bo vplivala tudi gradnja dostopnih cest in daljnovodov (110 kV, 20
kV). Po končani gradnji bodo na povišan nivo hrupa vplivali samo še daljnovodi z močjo 110
kV zaradi hrupa korone, še posebej v primeru določenih vremenskih razmer (kot je visoka
vlažnost) (Izhodišča za pripravo …, 2013).
6.3.2 Vplivi na zdravje ljudi

Začasen negativen okoljski vpliv bo prinesla gradnja hidroelektrarne, saj bodo v zraku, tleh in
vodi povišane količine emisij. Če se bodo gradbišča nahajala na območju vodovarstvenega
območja, pa je možen tudi vpliv na pitno vodo. Ta bo odvisen tudi od količine gradbenih
odpadkov in zemeljskega materiala, načina in mesta odlaganja ter možnosti ponovne
uporabe. Gradbena dela predstavljajo torej začasno poslabšanje bivalnega okolja in imajo
lahko negativen vpliv na zdravje ljudi (Izhodišča za pripravo …, 2013).
Prisotna bo tudi svetlobna razsvetljava objekta hidroelektrarne, vendar ker bodo
stanovanjski objekti oddaljeni za več kot 500 metrov, se predvideva, da vpliva na zdravje
zaradi svetlobnega onesnaževanja ne bo (Izhodišča za pripravo …, 2013).
Zajezitev Mure bo prinesla spremembo vodnega režima reke, kar lahko vpliva na količinsko
in kakovostno stanje podzemnih vod, ki se koristijo za oskrbo s pitno vodo in vrelcev
mineralne vode. Potencialno nevarnost predstavlja tudi sprememba višine gladine
podtalnice, če je v neposredni bližini odlagališče komunalnih odpadkov, saj lahko pride do
morebitnega vpliva izcednih vod in odloženih odpadkov na podzemne vode. Na širšem
območju, kjer se predvideva izgradnja hidroelektrarn, se nahajajo črpališča pitne vode z
opredeljenimi pasovi. S poslabšanjem količinskega in kakovostnega stanja vode se lahko
ogrozi oskrba prebivalstva s pitno vodo ter ogrozi kakovost in izdatnost vrelcev mineralne
vode (HE Hrastje-Mota) (Izhodišča za pripravo …, 2013).
Obratovanje daljnovoda z napetostjo 110 kV bo predstavljalo pomemben vir
elektromagnetnega sevanja, kar pomeni, da bo bivalno okolje pod vplivom
elektromagnetnega sevanja in da v neposredni bližini teh objektov stanovanjska raba
prostora ni primerna (Izhodišča za pripravo …, 2013).
6.3.3 Vplivi, povezani z varnostjo pregrade

Neustrezna izvedba ali neustrezno vzdrževanje jezovne zgradbe lahko povzroči nesrečo
velikih razsežnosti. Ob porušitvi jezovne zgradbe lahko nastane poplavni val, ki lahko
povzroči poplave velikih razsežnosti tudi v primeru malih vodostajev (Izhodišča za pripravo
…, 2013).
Nevarnost obstaja tudi v primeru zagotovljene možnosti zadrževanja zadostnih količin
visokih voda ali razlivanja v območja, ki so namenjena zadrževanju vode. Sama zajezitev
Mure torej predstavlja možnost nesreče velike razsežnosti (Izhodišča za pripravo …, 2013).
27

6.3.4 Vplivi na pokrajino

Širše območje reke Mure ima visoko stopnjo naravne ohranjenosti. Jezovna zgradba bo
predstavljala nov tehnični objekt v naravnem okolju, v času gradnje pa prisotnost gradbene
mehanizacije, začasnih deponij ter drugih površin, s čimer se bo temeljito spremenila
pokrajinska podoba ter stopnja naravne ohranjenosti. Izgradnja bazena bo zahtevala posek
obvodne vegetacije v večjem obsegu, zavarovanje brežin reke in izgradnjo visokovodnih
nasipov. Podobno velja za izgradnjo dostopnih cest in daljnovodov, pri čemer bo odstranjena
gozdna vegetacija, povezave pa bodo predstavljale nove linijske objekte. Vsi obsežni
gradbeni posegi v ohranjeno naravno okolje lahko ob neustreznem ravnanju povzročijo
dolgoročno degradacijo, hkrati pa predstavljajo pomemben vpliv na spremembo pokrajinske
podobe in stopnjo naravne ohranjenosti (Izhodišča za pripravo …, 2013).
6.3.5 Vplivi na kulturno dediščino

Med izvajanjem zemeljskih in gradbenih del obstaja verjetnost novih arheoloških najdb, pri
čemer obstaja možnost uničenja morebitnih arheoloških ostalin v zemeljskih plasteh.
Sprememba vodnega režima lahko potencialno vpliva na objekte, katerih obstoj in delovanje
sta odvisna od vodostaja (Izhodišča za pripravo …, 2013).
Neprimeren vodostaj lahko ogrozi delovanje plavajočega Babičevega mlina na Muri v
Veržeju, ki velja za edini panonski plavajoči mlin v Sloveniji, kar pomeni, da gre za edinstven
spomenik neprecenljive vrednosti. Babičev mlin je že tretja generacija mlinov na tem kraju.
Prvi je bil postavljen že leta 1890, uporabljali pa so ga za predelovanje žit. Mlin še danes služi
svojemu prvotnemu namenu ter s svojo prepoznavnostjo v svet ob Muri privablja ne samo
slovenske, ampak tudi tuje turiste (Mlin na Muri …, 2014).
Podobno velja za brode na reki Muri. Preden so zgradili mostove preko reke, so brodovi
predstavljali edino možnost prečkanja reke in povezovanje prebivalcev na obeh bregovih
reke Mure. Danes imajo predvsem turistično funkcijo in predstavljajo pomembno kulturno
dediščino, ki bi jo hidroelektrarne (npr. brod v Krogu), podobno kot mline, ogrozile in
potencialno uničile (Brodarstvo na Muri, 2014).
Pri tem bi želela omeniti še večstoletno navezanost prebivalcev na reko Muro. Arheološke
raziskave dokazujejo, da so ljudje živeli tu že pred tisočletji. Zaradi tega se v obmurskem
izročilu pojavljajo legende in miti, ki so med prebivalci prisotni še danes. Izročila se niso
prenašala le iz ust do ust, temveč so prisotna v leposlovju in drugih umetnostih. Lokalni
avtorji (od Miška Kranjca do Ferija Lainščka in Vlada Žabota) so v svojih delih velikokrat v
ospredje postavili ravno Muro in z njo povezane dejavnosti in mite, kar še dodatno dokazuje,
da za prebivalce obeh bregov reka Mura ni samo reka (Just, 2003). Reka Mura je del njihove
identitete. Skozi njihovo zgodovino jim je dala hrano in jemala življenje, zato so do nje
vzgojili spoštovanje. Pri Dravi in Savi nisem zasledila tako velike povezanosti prebivalstva do
reke kot pri Muri, morda je ravno zgoraj opisan vzrok zakaj. Mura je za Prekmurce in Prleke
biser kot je npr. Logarska dolina za tamkajšnje prebivalce.
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7. VREDNOTENJE VPLIVOV PREDVIDENIH HIDROELEKTRARN NA MURI
Pri vrednotenju hidroelektrarn na Muri bom upoštevala vse prej omenjene vplive, torej na
gospodarstvo, okolje in družbo. Pri vsaki skupini sem poskušala izpostaviti ključne vplive na
posamezno področje ter vsakemu vplivu pripisala oceno. Oceno 1 sem pripisala tistim, ki
imajo majhen vpliv na posamezno področje, oceno 2 tistim, ki imajo zmeren vpliv, ter oceno
3 tistim, ki imajo močan vpliv. Ovrednotila sem tako pozitivne kot negativne vplive, jih na
koncu seštela in primerjala, ali npr. so vplivi na razvoj gospodarstva bolj negativni ali pozitivni
in če se z vidika razvoja gospodarstva gradnja hidroelektrarn izplača ali ne. Na koncu bom
podala splošno ugotovitev, ali je gradnja hidroelektrarn upravičena ali ne.
LEGENDA:
0 – ni vpliva (izgradnja hidroelektrarn ne bo imela niti pozitivnih niti negativnih vplivov na
gospodarstvo, okolje ali družbo)
1 – majhen vpliv (vidne spremembe v okolju, na gospodarskem področju, ki pa bistveno ne
bodo spremenile obstoječega stanja)
2 – zmeren vpliv (sprememba obstoječega stanja, spremeni se okoljska, gospodarska
sestava, viden odziv lokalnega prebivalstva)
3 – velik vpliv (popolna sprememba obstoječega stanja, spremeni se vidna slika prostora,
bivalni pogoji, habitati, pogoji za gospodarske dejavnosti …)
Hidroelektrarne predstavljalo potencial za razvoj gospodarstva, vendar verjetno ne tako
velik, kot nam ga obljubljajo Dravske elektrarne. Lokalno prebivalstvo bo zaslužilo od
koncesnin, vendar gledano realno, ta zaslužek ni tako velik, kot je bilo pričakovati (npr. ob 6
HE do 24 €/leto na preb.). Obljublja se vključenost lokalnih podjetij in delovne sile v proces
gradnje in obratovanja hidroelektrarn, kar bi bilo sicer pozitivno, a hkrati ne smemo pozabiti
na dejstvo, da se na javnem razpisu običajno izbere najugodnejšega ponudnika, pri čemer
lokalna podjetja lahko odpadejo. V tem primeru je tudi delovnih mest lahko dosti manj, kot
jih je bilo napovedanih. Z gradnjo hidroelektrarn bi prišlo do dviga BDP-ja v Pomurski regiji,
vendar ta spet ne bo izrazito visok (približno 2 €/mesec na preb.). Hidroelektrarne bi k skupni
energijski bilanci Slovenije prispevale približno 4 % električne energije, kar je pozitivno glede
povečanja proizvodnje energije glede na povpraševanje, saj bi se tako mogočno približali cilju
proizvodnje energije iz OVE. Pri tem je zaskrbljujoče, ali se resnično izplača gradnja
hidroelektrarn glede na to, kakšen poseg v okolje predstavlja, in da bi bilo delovanje
hidroelektrarn rentabilno le v določenem delu leta.
Menim, da z vidika razvoja gospodarstva hidroelektrarne ne predstavljajo ne negativnega ne
pozitivnega vpliva (vsaj trenutno ne). Ali se bo smer nagnila bolj v pozitivno oziroma
negativno smer, pa je v največji meri odvisno od investitorja in njegovega koncepta vodenja
in obratovanja.
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Preglednica 3: Vplivi HE na Muri na razvoj gospodarstva.

VPLIVI HE NA RAZVOJ GOSPODARSTVA
pozitivni vplivi

negativni vplivi

ocena

Zaslužek od koncesnin.
Vključenost lokalnih podjetij v
gradnjo in obratovanje HE.

1
1

Nova delovna mesta.

1

Dvig BDP-ja v Pomurski regiji.
1
Prispevek k proizvodnji električne 3
energije in k deležu energije
proizvedene iz OVE.
skupno 7

Vprašanje rentabilnost HE.
Vprašanje, v kolikšni meri bi bila
vključena lokalna podjetja (à
javni razpisi).
Realno manj delovnih mest kot
pričakovano.
Dvig BDP-ja ne bo izrazit.
Majhen prispevek k skupni
energijski bilanci Slovenije glede
na obseg posega.
skupno

ocena

2
2

1
1
1

7

Z izgradnjo hidroelektrarn bo možnost za razvoj nove turistične ponudbe in infrastrukture,
prav tako se lahko odprejo nova delovna mesta. Pri tem pa obstaja vprašanje, ali bodo nove
dejavnosti privabile turiste v taki meri kot sedanje. Nekatere tradicionalne dejavnosti bodo
zaradi lokacij hidroelektrarn ogrožene oziroma bodo izgubile svojo privlačnost, saj se bo
spremenil tudi vizualni izgled pokrajine. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se bo število
gostov v času gradnje zmanjšalo, poleg tega vsa nova turistična infrastruktura ne bo
izgrajena istočasno kot hidroelektrarne, kar pomeni, da bo najverjetneje trajalo kar nekaj
časa za zagon novih dejavnosti. Potrebna bo nova promocija, predvsem učinkovita, ki bo
privabila bodoče goste kljub spremenjeni ponudbi in pokrajini. Ravno zato ocenjujem, da
bodo hidroelektrarne imele večji negativen kot pozitiven vpliv na turizem.
Preglednica 4: Vplivi HE na Muri na turizem.

VPLIVI HE NA TURIZEM
pozitivni vplivi

negativni vplivi

ocena

ocena

Razvoj nove turistične
infrastrukture.
Nova delovna mesta.

2

Vizualna degradacija pokrajine.

2

Diverzifikacija ponudbe.

1

Ogroženost tradicionalnih
3
dejavnosti.
Upad gostov v času gradnje in
2
delovanja HE.
skupno 8

skupno 5

3

Stanje kmetijstva se lahko po izgradnji zelo poslabša. Izgube kakovostnih kmetijskih zemljišč
ni mogoče nadomestiti z izsuševanjem. Omenjen poseg zahteva velike finančne vložke, hkrati
pa prst ne more doseči enake stopnje rodovitnosti, kot jo je pred posegom. Menim, da to ni
primerna rešitev za nadomestitev izgubljenih površin. Namakalni sistemi predstavljajo veliko
prednost, saj se predvsem v poletnem času Pomurje sooča s problemom suše. Ustvarile bi se
nove ugodne razmere za razvoj ribogojstva, vendar menim, da to ni tako pomembna panoga
v tem delu Slovenije in ob Muri, zato mu nisem dala najvišje ocene.
V Pomurju je kmetijstvo ena izmed najpomembnejših panog, zato ocenjujem, da bi bili vplivi
bolj negativni kot pozitivni, saj ne bi prišlo samo do uničenja rodovitnih kmetijskih površin,
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ampak tudi do izpada dohodka zaradi zasedenosti zemljišč v času gradnje ter potencialno
poslabšanja stanja prsti po končanih procesih (sprememba vodnega režima, pedogenetskih
procesov, degradacija prsti …).
Preglednica 5: Vplivi HE na Muri na kmetijstvo.

VPLIVI HE NA KMETIJSTVO
pozitivni vplivi

negativni vplivi

ocena

Pridobitev novih kmetijskih
površin z melioracijami.
Namakalni sistemi.

1

Razvoj ribogojstva.

2

3

skupno 6

Trajna izguba kmetijskih zemljišč
(162 ha).
Zmanjšanje kmetijske
proizvodnje in izpad dohodka v
času gradnje HE.
Sprememba vodnega režima in
posredno sprememba
pedogenetskih procesov.
Nerentabilnost pridobivanja
novih kmetijskih površin z
melioracijami.
skupno

ocena

3
3

3

3

12

Proizvodnja energije v hidroelektrarnah predstavlja »zeleno energijo«, kar pomeni, da bi se
zmanjšale emisije toplogrednih plinov. Delež le-teh bi se v času gradnje hidroelektrarn v
ozračju povečal, vendar bi bil to le začasen vpliv. Manjši vpliv bi predstavljala jezovna
zgradba, saj bi zaradi počasnejšega toka in zastajanja vode prišlo do večjega izhlapevanja in
potencialno do povečanja števila dni megle in količine padavin. Na splošno bi imele
hidroelektrarne pozitiven vpliv na zrak in dolgoročno tudi na podnebje; eden izmed
namenov gradnje je namreč ravno zmanjšanje onesnaženosti zraka.
Preglednica 6: Vplivi HE na Muri na zrak in podnebje.

VPLIVI HE NA ZRAK IN PODNEBJE
pozitivni vplivi

negativni vplivi

ocena

Zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov.

3

skupno 3

ocena

V času gradnje povečanje emisij 1
NOx, PM10 in VOC.
Zastajanje vode pred jezovno
1
pregrado à povečano
izhlapevanje à povečano št. dni
z meglo in količina padavin.
skupno 2

Širše območje reke Mure predstavlja pomembno zalogo pitne vode v Sloveniji, predvsem v
Pomurju. S hidroelektrarnami bi se nivo podtalnice dvignil, s čimer bi se lahko na območju
črpališč zmanjšal delež izčrpane vode. Z večjim mešanjem z rečno vodo bi lahko zmanjšali
obremenjevanje z nitrati in pesticidi, ki ga povzroča kmetijstvo. Vendar to ni vedno dobra
rešitev. Če se poslabša tudi kemijsko stanje rečne vode, se lahko onesnaževanje podtalnice
še poveča. Ob gradnji in v času delovanja hidroelektrarn stalno obstaja nevarnost razlitja
nevarnih snovi, ki lahko dolgoročno vplivajo na kakovost podtalne vode. Ocenjujem, da
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hidroelektrarne ne bi prinesle ne večjega negativnega ne pozitivnega vpliva na stanje
podzemne vode. V primeru obogatenja črpališč bi lahko bila celo pozitivna.
Preglednica 7: Vplivi HE na Muri na podzemno vodo.

VPLIVI HE NA PODZEMNO VODO
pozitivni vplivi

negativni vplivi

ocena

Dvig nivoja podzemne vode à
pomembno za črpališča pitne
vode.
Razredčevanje podzemne vode z
rečno vodo in s tem zmanjšanje
obremenjevanja z nitrati in
pesticidi.

3

1

skupno 4

Nevarnost razlitja nevarnih
snovi, ki lahko dolgotrajno vpliva
na stanje podzemne vode.
Sprememba rečnega režima bo
vplivala na režim podzemne
vode.

ocena

1

2

Mešanje rečne in podzemne
1
vode lahko povzroči dodatno
onesnaževanje podzemne vode.
skupno 4

Največji problem na reki Muri je poglabljanje njene struge. V času hidroelektrarn bi z
ustreznimi ukrepi lahko to zaustavili, vendar bi s samo gradnjo hidroelektrarn umetno
poglobili strugo za dodatna 2 metra, kar pomeni, da ne bi pridobili nič. Najverjetneje bi se
proces poglabljanja premaknil še dolvodno na dele reke, kjer še ni tako izrazito. Preprečitev
poglabljanja bi bil edini pozitivni vpliv oziroma še to ne, če upoštevamo umetno poglabljanje.
Poslabšalo bi se kemijsko stanje vode, trajno bi se uničila rečna struga, spremenil bi se rečni
režim …, torej bi bil v vsakem primeru velik negativen vpliv na površinske vode.

32

Preglednica 8: Vplivi HE na Muri na površinske vode.

VPLIVI HE NA POVRŠINSKE VODE
pozitivni vplivi

negativni vplivi

ocena

Preprečevanje nadaljnjega
poglabljanja struge reke Mure
(izvajanje ukrepov sočasno z
gradnjo HE).

2

skupno 2

ocena

Dodatna poglobitev struge za
gradnjo HE in dolvodno od
objektov HE (npr. HE HrastjeMota).
Remobilizacija rečnega mulja à
povečana motnost in kemijska
potreba po kisiku.
Trajna sprememba morfologije
rečne struge.

3

Nevarnost razlitja nevarnih
snovi, ki imajo lahko dolgotrajen
vpliv velike razsežnosti (čezmejni
vpliv).
Sprememba rečnega režima:
spremenjen tok plavin in
naplavin, spremenjena poplavna
ogroženost (čezmejni vpliv).
Vertikalno mešanje vode à
onemogočeno doseganje
dobrega kemijskega stanja
površinske vode.
Odstranitev naravne vegetacije
à poškodovana obrežja, rečna
struga, spremenjeni pogoji za
zadrževanje in odvajanje vode v
vodno telo.
skupno

1

2

3

3

2

3

17

Tudi za vse ostale dejavnike okolja bodo hidroelektrarne predstavljale negativen vpliv.
Pozitivno v gradnji pa je, da bi ponovno povezali stare rokave z glavno reko in vzpostavili
obvode za organizme ter nadomestne habitate. Na tak način bi vsaj nekoliko omilili vse
negativne posledice gradnje. Vsi fizični posegi in spremembe bodo odločilno vplivali tako na
stanje vode, habitate, poplavni gozd … Pri tem je verjetno najbolj odmeven poseg v območje
Natura 2000, saj bi ogrozili biodiveziteto, ki smo si jo pred leti ravno zaradi tega prizadevali
zavarovati. Naši posegi niso skladni z našimi dejanji. Rastlinski in živalski svet ob reki Muri je
zelo bogat in raznovrsten, s hidroelektrarnami pa bi ga ogrozili in potencialno uničili. Poraja
se dvom, ali bo v tem primeru še vedno upravičena proizvodnja »zelene energije«, če bomo
na drugi strani degradirali okolje v tolikšni meri.
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Preglednica 9: Vplivi HE na Muri na ostale abiotske in biotske dejavnike okolja.

VPLIVI HE NA OSTALE ABIOTSKE IN BIOTSKE DEJAVNIKE OKOLJA
pozitivni vplivi

negativni vplivi

ocena

Stabilizacija dna in povezava reke
Mure z nekdanjimi rokavi in
mlinščicami.
Gradnja obvoda za organizme in
izvedba nadomestnih habitatov.

ocena

3

Povečan hrup: motnje pri letnih
ciklih živalskih vrst.

2

3

Fizične poškodbe naravnega
okolja à izguba habitatov.
Sprememba naravnih brežin in
struge, urejanje izlivnih delov
pritokov, posegi v obvodni
prostor.
Motena prodonosnost in
plavljenje materiala.
Spremembe iz hitro tekočega v
počasi tekoč oz. zastajajoč
vodotok à intenzifikacija
evtrofikacije.
Posegi v naravovarstveno
pomembne habitate (EPO,
Natura 2000) in neposredno
uničenje rastlinskih in živalskih
vrst (redkih in ogroženih).
Zmanjšanje gozdnih površin in
uničenje poplavnega gozda.
skupno

3

skupno 6

3

3
2

3

3
19

Zelo pomemben vpliv ima lahko poseg tolikšne razsežnosti tudi na družbo. Običajno se vplive
na družbo preveč zanemarja, vendar je prav lokalno prebivalstvo tisto, ki bi se moralo najprej
strinjati z gradnjo hidroelektrarn in vsemi spremljajočimi procesi, saj bo prav to živelo v
spremenjenem okolju. Prav tako je tudi sama uspešnost delovanja in razvijanja projekta
velikokrat odvisna prav od njegovega sodelovanja. Z vzpostavitvijo uspešnega partnerstva
med vsemi deležniki lahko omenjeni poseg povzroči pozitivno mišljenje in s pravimi predlogi
in idejami lahko vzpodbudi širši regionalni razvoj. Zato je pomembna vključenost lokalnega
prebivalstva v gradnjo in delovanje hidroelektrarn, saj bo le tako lahko razvilo pozitiven
odnos in mišljenje o hidroelektrarnah.
Predvidevam pa, da bodo vplivi na družbo bolj negativni kot pozitivni. Poslabšala se bo
kakovost bivalnega okolja, ogroženi bosta podzemna voda in mineralna voda, zaradi
daljnovodov bo povečano elektromagnetno sevanje … Najpomembnejša pa sta vpliv na
spremembo pokrajine in kulturno dediščino ter identiteto lokalnega prebivalstva. Ljudje ob
Muri so že stoletja navezani na reko Muro, zato do nje gojijo zaščitniški odnos. Mnoga
stoletja je bila ločevalni element, v zadnjih dveh stoletjih pa je postala povezovalni element;
ne samo levega in desnega brega reke, ampak tudi širšega prebivalstva. Vzeti Prekmurcem in
Prlekom naravno Muro je, kot da bi jim odvzeli del njihove identitete.
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Preglednica 10: Vplivi HE na Muri na družbo.

VPLIVI HE NA DRUŽBO
pozitivni vplivi

negativni vplivi

ocena

Vzpostavitev lokalnega
2
partnerstva med investitorji,
upravljavci in lokalnimi prebivalci.
Multiplikativen učinek: regionalni
razvoj in razvoj podeželja.

1

Vzpostavitev novega podjetja
(npr. »Murske elektrarne«).

2

skupno 5

Zmanjšana kakovost bivalnega
okolja (povečan nivo hrupa,
povečane emisije v času
gradnje).
Vpliv na zdravje ljudi à
količinsko in kakovostno stanje
podzemnih voda, ogroženost
vrelcev mineralne vode,
povečano elektromagnetno
sevanje.
Porušitev jezovne zgradbe à
možnost povzročitve poplav
velikih razsežnosti.
Vpliv na krajino à spremenjena
krajinska podoba in stopnja
naravne ohranjenosti.
Vpliv na kulturno dediščino,
identiteto lokalnega prebivalstva
à ogrožene tradicionalne
dejavnosti (mlini, brodovi).
skupno

ocena

2

3

1

3

3

12

Ker vplivi na posamezna področja niso enako številni in nimajo enake moči/obsega vpliva,
sem na koncu vsakemu področju (npr. turizem) dodelila vrednosti od 0 do 3, ki podobno kot
pri vsakem vplivu opredeljujejo, v kolikšni meri bi bilo prizadeto posamezno področje v
primeru izgradnje hidroelektrarn. Uporabila sem enako lestvico ocenjevanja kot pri
ocenjevanju vplivov na posameznem področju (glej legendo na strani 29).
Pri dodeljevanju moči vpliva sem upoštevala število pozitivnih in negativnih vplivov ter
razmerje med oceno moči vplivov med pozitivnimi in negativnimi. Pri številu pozitivnih in
negativnih vplivov sem upoštevala, ali pozitivni prevladajo nad negativnimi oziroma obratno
ali če so izenačeni. Pri razmerju ocen moči vplivov sem upoštevala razmerje ocen med
pozitivnimi in negativnimi: če je bilo razmerje 1 : 1, sem dodelila oceno 0, če 1 : 2, sem
dodelila oceno 2, če 1 : 3 ali več, pa sem dodelila oceno 3. Skupen seštevek predstavlja
končno oceno oziroma jakost vpliva posameznega področja.
Če povzamem: pozitivni vplivi hidroelektrarn bi torej bili le na zrak, vendar prevlada
pozitivnih nad negativnimi ni prepričljiva, zato lahko vplivu na zrak dodelim le oceno 1 (glej
preglednico 11). Vplivom na gospodarstvo in podzemno vodo sem dodelila oceno 0, torej
trenutno izgradnja hidroelektrarn ne bi bistveno vplivala ne pozitivno ne negativno na
omenjeni področji.
Za vsa ostala področja bi izgradnja hidroelektrarn predstavljala večji negativen vpliv kot
pozitiven, vendar na nekatera področja večji kot na druga. Vplivom na turizem sem pripisala
oceno 1, saj je število pozitivnih in negativnih vplivov dokaj izenačeno, vendar je končna moč
negativnih večja. Vplivom na družbo in kmetijstvo sem pripisala oceno 2, saj število
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negativnih vplivov presega pozitivne, poleg tega po so moči vplivov negativih enkrat večji od
pozitivnih.
Najvišjo oceno, torej oceno 3, sem pripisala vplivom na površinsko vodo ter vplivom na
ostale abiotske in biotske dejavnike okolja. Pri omenjenih dveh področjih sta maksimalno
dva pozitivna vpliva, število negativnih pa kar sedem. Tudi skupna moč vplivov je na koncu
veliko večja od pozitivnih (pri površinskih vodah je razmerje 1 : 8.5; pri abiotskih in biotskih
dejavnikih okolja pa 1 : 3.2).
Preglednica 11: Končna ocena vplivov izgradnje HE na posamezna področja.

POZITIVNI VPLIVI

NEGATIVNI VPLIVI
ocena

zrak in podnebje

Skupaj

1

1

ocena

turizem
kmetijstvo
površinska voda
ostali abiotski in
biotski dejavniki
okolja
družba
Skupaj

1
2
3
3

2
11

*Trenutno nevtralni vplivi na gospodarstvo in podzemne vode (ocena 0).

Iz preglednice je razvidno, da bi izgradnja hidroelektrarn na Muri prinesla veliko več
negativnih kot pozitivnih posledic. Hidroelektrarne bi imele pozitiven vpliv samo na kakovost
zraka, pa še ta ne bi bil tako izrazit. Nevtralno so opredeljeni vplivi na gospodarstvo in
podzemne vode, saj je v danih primerih odvisno od ravnanja investitorja, katere posledice
bodo prevladale. Na vsa ostala področja bi izgradnja hidroelektrarn imela negativen vpliv. Še
največji negativni vplivi bi bili na okolje, predvsem na površinsko vodo in ostale abiotske in
biotske dejavnike okolja, saj bi bile na teh področjih negativne posledice najbolj obširne in
izrazite ter trenutno predstavljajo največjo nevarnost za degradacijo. Nekoliko manj
negativen vpliv bi izgradnja hidroelektrarn predstavljala za družbo ter gospodarstvo.
Menim, da trenutno predstavlja izgradnja hidroelektrarn na Muri veliko grožnjo na vseh
področjih (gospodarstvo, okolje in družba) ter da je v prihodnje treba iskati nove možnosti
ter kompromise za uspešno umeščanje hidroelektrarn v prostor.

8. ALTERNATIVNE MOŽNOSTI ZA PROIZVODNJO ENERGIJE
Glede na nujo povečanja proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije bi bilo smiselno v
povezavi z energetsko izrabo reke Mure proučiti še alternativne možnosti proizvodnje
energije, ki morda ne bi bile tako škodljive, predvsem okolju in družbi.

8.1 Male hidroelektrarne (MHE)
Eno izmed možnosti proizvodnje električne energije predstavljajo male hidroelektrarne (moč
do 10 MW), ki bi lahko bile postavljene na območju nekdanjih mlinov. Za izrabo vodne
energije v malih hidroelektrarnah je osnovi pogoj ustrezno ustvarjen vodni tlak; načeloma pa
gre za prosti tok reke, pri katerem ni potrebna izgradnja večjih jezov in rezervoarjev. Tudi z
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malimi hidroelektrarnami se soočamo z okoljevarstvenim problemom, predvsem zaradi
posega v floro in favno, vendar bi tovrstni posegi bili veliko manjši kot pri načrtovanih
pretočnih hidroelektrarnah. Poleg tega je treba upoštevati še nove tehnologije in izboljšane
načine delovanja malih hidroelektrarn, ki zanesljivo zmanjšujejo negativne vplive (Male
hidroelektrarne – obetavne …, 2014).
Uspešen primer male hidroelektrarne na reki Muri v Sloveniji je mala HE Ceršak, ki je pričela
delovati že v 30. letih 20. stoletja, ko so pričeli moč vode izkoriščati za pogon delovnih
strojev. Danes deluje v okviru Dravskih elektrarn Maribor. Hidroelektrarna je kanalskega tipa
s padcem 3 metre in s pretokom 27,3 m3/s, doseže moč do 662 kW ter lahko letno proizvede
4,32 milijona kWh električne energije (Mala HE Ceršak …, 2013).
Vendar se tudi pri malih hidroelektrarnah postavlja vprašanje, ali bi bile rentabilne oziroma
ali bi proizvedle dovolj energije za oskrbo lokalnega prebivalstva. Glede na podatke
Statističnega urada Slovenije je bila povprečna poraba električne energije v letu 2012 na
prebivalca 6160 kWh (Statistični urad Republike Slovenije, 2014). Glede na letno proizvodnjo
električne energije male hidroelektrarne Ceršak, bi ena mala hidroelektrarna zagotovila
potrebe po električni energiji 701 prebivalcev, 8 malih hidroelektrarn pa potrebe 5610
prebivalcev. Tovrstne hidroelektrarne bi pokrile potrebe 10 % prebivalstva, ki živi v občinah,
kjer je predvidena gradnja pretočnih hidroelektrarn. Za zagotovitev potreb po povpraševanju
po električni energiji bi morali na omenjenem območju zgraditi kar 77 malih hidroelektrarn,
kar bi na koncu predstavljalo že skoraj enak poseg, če ne celo večji, kot predvidene pretočne
hidroelektrarne.

8.2 Plavajoče mini hidroelektrarne v obliki mlinskega kolesa
Prvo obliko energetske izrabe reke zagotovo predstavljajo plavajoči mlini. Prve so domnevno
postavili že v 4. stoletju, predstavljajo pa svojevrstno sožitje med reko in človekom. Plavajoči
mlini izkoriščajo naravno energijo vode ter hkrati omogočajo predelavo žit v moko. Plavajoč
mlin lahko v celoti ali delno plava na reki, saj se na tak način skupaj z vodotokom dviguje tudi
mlin oziroma del mlina. Konec 19. stoletja je bilo na Muri evidentiranih 69 plavajočih mlinov
(Mlin na Muri …, 2014), danes jih je še le peščica, med najbolj znana sodita plavajoči mlin v
Veržeju in mlin v Ižakovcih.
Ena izmed možnih oblik proizvodnje energije bi torej lahko bila v obliki manjših
hidroelektrarn, ki bi izkoriščale kinetično energijo reke Mure v obliki mlinskega kolesa kot
plavajoče mini hidroelektrarne. O primernosti takih hidroelektrarn poteka študija in idejne
zasnove za oblikovanje prototipa takšnega mlinskega kolesa (Se bo Otok …, 2013). Omenjena
oblika proizvodnje električne energije bi bila predvsem za samooskrbne namene, saj bi bila
proizvodnja električne energije veliko manjša kot v pretočnih hidroelektrarnah, vendar
dovolj za oskrbo gospodinjstev, ki ležijo v neposredni bližini reke. Omenjene hidroelektrarne
bi lahko dosegle moč 450 kWh (Magureanu in sod., 2011).
Težava pri mlinih je, da izkoriščajo približno 65 % pretoka vode, ter sama konstantnost
vodnega toka, ki niha skozi leto. Tovrstna oblika proizvodnje energije bi predstavljala samo
dopolnilo k navadnemu električnemu omrežju, kot npr. gretje sanitarne vode.
Prednosti plavajočih hidroelektrarn bi bile: zmanjšan negativni vpliv na okolje, nespremenjen
tok reke ter uporaba lokalnega, tradicionalnega znanja pri izdelavi plavajočih turbin na
principu mlinov. Plavajoče hidroelektrarne bi bilo mogoče postaviti v nizu kratkih
medsebojnih razdalj (približno od 30 do 50 metrov), z rečnim bregom bi bile povezane preko
kovinske konstrukcije in preko kabla, ki blaži pritiske (Magureanu in sod., 2011).
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Sam projekt najprej zahteva tehnološko proučitev in analizo ustreznosti za reko Muro.
Primeri malih plavajočih hidroelektrarn iz tujine so navedeni predvsem za reke v njihovem
zgornjem toku in za manjše potoke ter reke. Obstajajo tudi primeri za velike plavajoče
hidroelektrarne, ki se nahajajo na veliko večjih rekah, kot je Mura, in na morju, kjer
izkoriščajo kinetično energijo valovanja in plimovanja (npr. Danska). Dobra proučitev
obstoječih objektov in uporaba tradicionalnega znanja bi morda lahko privedla do rešitve, ki
bi bila prijazna tako okolju kot družbi.
Slika 12: Model male plavajoče hidroelektrarne.

Vir: Magureanu in sod., 2011.
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9. ZAKLJUČEK
Proizvodnja energije v hidroelektrarnah je lahko ena najčistejših oblik energije, vendar le ob
pogoju, da pozitivni učinki izgradnje hidroelektrarne prevladajo nad negativnimi. Velikokrat
se namreč zgodi, da s postavitvijo takih objektov, lahko popolnoma degradiramo naravno
pokrajino, kar pa pomeni, da proizvodnja take energije ni več »čista«. V Sloveniji smo leta
2013 največ hidroenergije proizvedli na reki Dravi, sledita reka Soča in Sava. Glede na cilje,
da moramo do leta 2020 povečati proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije na 25 %
(leta 2013 19,4 %), predstavlja reka Mura enega največjih še neizkoriščenih potencialov, ki bi
lahko k skupni energijski bilanci ob izgradnji predvidenih osmih hidroelektrarn prispevala
približno 4 %.
Glavni namen zaključne seminarske naloge je bil predstaviti prednosti in slabosti, ki bi jih
prinesla izgradnja hidroelektrarn na Muri. Za boljšo interpretacijo učinkov izgradnje, sem
najprej predstavila hidrološke značilnosti reke in sistem predvidenih hidroelektrarn. Pri
opredeljevanju prednosti in slabosti sem želela prikazati vse vrste posledic, zato sem kot
osnovo proučevanja prevzela načela sonaravnega in trajnostnega razvoja. Torej, upoštevala
sem tako ekonomske, okoljske in socialne posledice ter jih kasneje tudi ovrednotila.
Pri izgradnji verige hidroelektrarn na reki Muri sem našla tako pozitivne kot tudi negativne
posledice. Med pozitivne spadajo: povečana proizvodnja energije iz OVE, nova delovna
mesta, dvig BDP-ja, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vzpostavitev namakalnih
sistemov, preprečitev nadaljnjega poglabljanja struge, boljši pogoji za črpanje pitne vode in
drugi. Veliko več pa je negativnih posledic. Pojavlja se vprašanje, ali bodo hidroelektrarne
sploh rentabilne glede na pretočne vrednosti, ali bodo res prinesle toliko obljubljenih
delovnih mest, dvig BDP-ja ne bo tako visok, kot bi pričakovali. Zaradi vizualne degradacije
pokrajine obstaja velika verjetnost, da svet ob Muri več ne bo tako privlačen za turiste kot v
sedanjem stanju, poleg tega pa se bo zagotovo zmanjšalo število turistov v času gradnje
hidroelektrarn. Trajno bodo izgubljena kmetijska zemljišča, spremenjeni bodo pedogenetski
procesi, zaradi česar prst ne bo več enako primerna za kmetijstvo kot v sedanjem stanju.
Zaradi nevarnosti razlitja nevarnih snovi bosta ogroženi tako podtalnica kot tudi površinska
voda. Problem poglabljanja struge reke Mure bi se lahko deloma rešil, vendar bi na nekaterih
mestih poglabljanje še pospešili oziroma ga prestavili v tiste dele toka, kjer poglabljanje do
sedaj še ni bil velik problem. Zaradi remobilizacije mulja se bosta povečala motnost vode in
kemijska potreba po kisiku. Trajno se bo spremenila morfologija struge, spremenil se bo
rečni režim reke, intenzificirali se bodo procesi evtorfikacije, motena bosta prodonosnost in
plavljenje materiala. Odstranjena bo vegetacija, zmanjšale se bodo gozdne površine in
poplavni gozd. Z gradnjo hidroelektrarn se bo poseglo v biotsko raznovrstnost rečnega in
obrečnega sveta, najbolj pereč je poseg v območje Natura 2000. Omeniti pa je treba tudi
negativne vplive na družbo, npr. zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja, ogroženost količine
in kakovosti podtalnice ter vrelcev mineralne vode, možnost porušitev jezovne zgradbe in
izguba lokalne identitete. Ob vrednotenju posameznih posledic sem ugotovila, da bi gradnja
hidroelektrarn prinesla več negativnih kot pozitivnih posledic, s čimer sem tudi potrdila prvo
hipotezo.
Ker pa še vedno obstaja nuja po povečanju energije iz OVE, sem predstavila tudi dva
predloga alternativnega načina proizvodnje energije na reki Muri, ki ne bi predstavljale tako
velikega posega v okolje. Prvi predlog so male hidroelektrarne, ki bi proizvedle veliko manj
energije in bi bile primerne samo za samooskrbne namene. Drugi predlog pa so mini
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plavajoče hidroelektrarne v obliki tradicionalnega mlinskega kolesa, ki bi vsaj trenutno spet
zadoščale samo samooskrbnim potrebam. Torej lahko potrdim tudi drugo hipotezo.
Menim, da bi v prihodnje morali iskati rešitve v smeri alternativnih možnosti proizvodnje
energije, saj kljub nuji povečanja iz obnovljivih virov energije ne smemo pozabiti na okolje in
družbo. Morda Pomurje ni najbolj primerno za proizvodnjo električne energije v
hidroelektrarnah in bi bilo bolje raziskati še druge razpoložljive obnovljive vire energije v
regiji. Enega največjih potencialov zagotovo predstavlja geotermalna energija, katere
potencial je največji ravno v tem delu Slovenije in je še praktično neizkoriščen (razen v
turistične namene). Poleg tega bi bilo veliko bolj smiselno graditi na energetski samooskrbi
npr. Pomurske statistične regije, kot pa da si zastavljamo projekte, ki bi prinesli večjo količino
proizvedene energije in tudi večjo degradacijo okolja. Kombinacija različnih virov OVE (npr.
sončna energija, biomasa, geotermalna energija) bi predstavljala veliko manjši poseg v okolje
ter omogočila energijsko samozadostnost regije.

10. SUMMARY
Production of energy in hydroelectric power plants can be one of the cleanest ways to
acquire energy but only by the condition that positive effects of construction of
hydroelectric power plants prevail above negative effects. Often, it is the case that the
placement of such facilities may cause complete degradation of natural landscape, which
means that production of such energy is no longer “clean”. In the year 2013 the most
hydroelectric energy in Slovenia had been produced on the Drava River, followed by the
Soča and Sava River. Considering the goals, to increase production of energy from renewable
energy sources on 25% by 2020 (in year 2013 19,4%), the Mura River presents itself as one
of the largest yet unexploited potentials, that could contribute approximately 4% to total
energy balance by construction of foreseen eight hydroelectric power plants.
The main purpose of this dissertation was to present the advantages and the disadvantages
that would result from the construction of hydropower plants on the Mura River. For a
better illustration, I first presented the hydrological characteristics of the Mura River and the
planned hydroelectric system. I wanted to show all kinds of consequences, both
advantageous and disadvantageous; therefore I adopted principles of sustainable
development. I considered economic, environmental and social consequences which I
evaluated later.
I found both positive and negative consequences by construction of the network of
hydroelectric power plants on Mura River. Some of the positive include: production of
energy produced from renewable energy sources, new positions, increase of GDP, the
reduction of greenhouse gas emissions, the establishment of irrigation systems, prevention
of further deepening of river bed, better conditions of groundwater pumping and others.
Despite the positive consequences, I found significantly more negative consequences. The
question arises whether hydroelectric power plants will even be profitable, considering flow
of the river, if they will really bring so many positions and if the increase of GDP will be as
high as expected. Large likelihood exists because of the visual degradation of landscape, the
area alongside the Mura won’t be so attractive for tourists like in current condition. Besides
that, a number of tourists will be reduced during the construction of hydroelectric power
plants. Agricultural lands will be lost permanently, pedogenetic processes will be changed
and therefore the soil will no longer be equally suitable for agriculture as in its current state.
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Because of danger involved in the spillage of dangerous substances both groundwater and
surface water will be endangered. The problem of river bed deepening could partially be
solved, however we would quicken deepening in some places or we would move the
problem to those parts of river flow, where deepening was not a large problem before.
Because of remobilization of the river silt, both the opacity of water and the chemical need
for oxygen will be increased. Morphology of the river bed will change permanently, river
regime will change, processes of eutrophication will be more intensive, current flow of river
gravel and material will be disturbed. Flora will be removed and the surface of forest and
flood forest will be reduced. With construction of hydroelectric power plants it will be
reached into biodiversity of river and down by the river, intervention will be the most acute
in area of Natura 2000. It is necessary to mention also the negative influences on society,
e.g. the reduction of quality of living, endangerment of amount and qualities of ground
water and mineral water, possibility that dams could be tore down and loss of local identity.
When evaluating individual consequences, I found that the construction of hydroelectric
power plants would bring more negative than positive consequences and with that I also
confirmed the first hypothesis.
Because the urgency for an increase of the energy production from the renewable sources
still exist, I also presented two proposals for alternatives of energy production on the Mura
River that would not present such extensive encroachment on the environment. Small
hydroelectric power plants are the first proposal, which produce much less energy and
would only be suitable for self-supply. The Second proposal includes small floating
hydroelectric power plants within the shape of a traditional mill wheel, which would again
only be sufficient for self-supply. Therefore, I can also confirm the second hypothesis.
I believe that in the future we need to look more into alternative possibilities of energy
production, because we are not supposed to forget the negative impacts on the
environment and society despite the urgency to increase energy from renewable energy
sources. Perhaps Pomurje is not appropriate for electrical production in hydroelectric power
plants and it is better to look into other available renewable energy sources within the
region. A source with the largest potential in this part of Slovenia that is practically
unexploited, (except for tourist purposes) is definitely geothermal energy. Besides that it
would be much more reasonable to build on energy self-sufficiency in e.g. statistical region
Pomurje as if we are setting projects that would bring increased energy production and also
degradation of environment. Combination of different renewable energy sources (e.g. solar
energy, biomass, geothermal energy) would present much smaller encroachment on the
environment and it would also increase energy self-sufficiency in the region.
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