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GEOGRAFSKO VREDNOTENJE HIDROENERGETSKEGA POTENCIALA
SLOVENIJE
Izvleček:
Diplomsko delo prikazuje glavne naravnogeografske dejavnike, ki vplivajo na možnosti
energetske rabe vodotokov v Sloveniji. Odločujoča naravnogeografska dejavnika sta pretok in
strmec. Slovenija ima veliko število površinskih vodotokov, vendar zelo malo velikih rek. Kljub
veliki povprečni letni količini padavin, se med posameznimi porečji pojavljajo velike razlike.
Hidroenergetski potencial slovenskih rek še ni v celoti izkoriščen. V kolikšni meri ga je še
možno izkoristi in na katerih vodotokih je bila glavna naloga mojega diplomskega dela. Vendar
je energetski potencial le eden izmed potencialov, ki jih ima posamezen vodotok. Poznamo še
prostorski, rekreacijski in naravovarstveni potencial. Izgradnja hidroelektrarne predstavlja
nepopravljiv poseg v vodotok in njegovo dinamiko. Spremembe vplivajo na vodni in obvodni
ekosistem ter na hidrološke in fizikalne parametre. Ob analizi posameznega porečja sem
predstavila tudi vse omejitvene dejavnike, ki govorijo v prid ohranitvi okolja.
Glede na to, da je Slovenija kot glavni obnovljivi vir energije izbrala hidroenergijo, je realno
pričakovati pospešeno gradnjo hidroelektrarn na slovenskih rekah. Pred samo gradnjo bi bilo
potrebno narediti natančne študije vpliva hidroelektrarne na okolje. Že danes pa je nujno začeti
varčevati z energijo.
KLJUČNE BESEDE: hidrogeografija, hidroenergija, energetski viri, energetski potencial,
Slovenija

GEOGRAPHIC EVALUATION OF HYDROENERGETIC POTENTIAL IN SLOVENIA
Abstract
This diploma presents the main factors of physical geography that influence on possibilities of
energetic use of streams in Slovenia. The main factors are water flow and gradient. Slovenia has
a large amount of surface streams, but only a few large rivers. Despite the high average annual
rainfall there are great differences between the river basins.
Hydroenergetic potential of Slovenian rivers has not been fully exploited yet. The main task of
my diploma was to show how much and on which streams it is still possible to do that. The
hydroenergetic potential is just one of the potentials that a certain stream has. There are also
regional, recreational and ecological potential. A hydro power plant is an irreversible
intervention on a stream and its dynamics. Such changes affect the fresh water ecosystem and
those surrounding it and hydrological and physical parameters. I presented the analysis of
individual river basins and all the restraining factors that support the preservation of
environment. Regarding Slovenia’s choice to establish hydro energy as its main source of
renewable energy it is to expect accelerated building of power plants on Slovenian rivers. Before
building the power plants it would be necessary to conduct accurate researches on how power
plants affect environment. It is necessary to start saving energy today.
KEY WORDS: hydrogeography, hydro energy, energy sources, energetic potential, Slovenia
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1. UVOD
Naraščanje števila prebivalcev povečuje porabo energije tako v svetu kakor tudi v Sloveniji.
S povečevanjem števila prebivalstva se povečuje tudi potreba po električni energiji. Ključno
vprašanje, s katerim se sooča današnja družba, je, kako zagotoviti zadostne količine električne
energije ob stalnem naraščanju porabe. Človeški vplivi na okolje so že tako globoki in
zastrašujoči, da se povečuje zavedanje o nujnosti energetske učinkovitosti in bolj smotrne rabe
energije.
Obnovljivi viri predstavljajo možnost, kjer bi lahko zadostili potrebi po vse večjem
povpraševanju in hkrati manj drastično vplivali na okolje. Obnovljivi viri energije so pomemben
vir primarne energije v Sloveniji in edini vir trajnostne energije, zato je nujno potrebno povečati
njihov delež. To je tudi ena od prioritet energetske in okoljske politike države ter Evropske unije.
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2. NAMEN, CILJI IN DELOVNA HIPOTEZA
2.1. NAMEN
Podnebje v Sloveniji je z vidika življenja ljudi zelo ugodno. Zadostna količina padavin nam
zagotavlja kvalitetno preskrbo z vodo in s tem tudi veliko število površinsko tekočih voda. Voda
ni danes samo območje biotske raznovrstnosti, ampak postaja v sodobni družbi vse bolj cenjena
dobrina. Potrebno jo je varovati in jo kar se da tudi pametno izkoriščati. Na drugi strani je
dejstvo sodobne družbe tudi vse večja potreba po električni energiji. Pojavlja se večna dilema,
kako zagotoviti zadostne količine električne energije in čim manj posegati v okolje, v katerem
živimo.
Površinsko tekoče vode danes predstavljajo pomemben element pri pridobivanju električne
energije. Sodijo v skupino obnovljivih virov energije, kjer so še možnosti, da sledimo
povečanemu povpraševanju po električni energiji in hkrati izkoriščamo le dobrino, ki nam jo
narava ponuja ter pri tem poskušamo s čim manjšimi posegi vplivati nanjo.
Za Slovenijo je značilna razvejana mreža vodotokov, kjer je količina padavin razmeroma
enakomerno razporejena preko celega leta. Konstantno zadostna višina vodnega pretoka v
površinsko tekočih vodah preko celega leta pa omogoča izkoriščanje vodne energije tudi na še
neizkoriščenih rekah in potokih.
Poglavitni namen mojega diplomskega dela je preučiti hidroenergetski potencial Slovenije, torej
tisti energetski potencial, ki ga nudijo slovenske reke. Poudarek je na analizi trenutnega stanje že
izkoriščene vodne energije v Sloveniji kot enega izmed pomembnih obnovljivih virov energije
ter preučitvi možnosti regionalne rabe hidroenergije po porečjih Slovenije.

2.2. CILJI
Prvi del naloge predstavlja fizičnogeografske značilnosti Slovenije z vidika izkoriščanja
hidroenergije.
Drugi del naloge predstavlja hidroenergijo kot obnovljiv vir energije, njene prednosti in slabosti.
V tretjem delu diplomskega dela, ki je hkrati tudi osrednji del, je hidrogeografska predstavitev
posameznega porečja, ki vključuje geografski oris, hidrološke značilnosti, vodno bilanco
porečja, omejitvene dejavnike pri izgradnji HE ter že obstoječe HE.
V četrtem delu je predstavljen hidroenergetski potencial Slovenije.

2.3. DELOVNA HIPOTEZA
Trajnostni razvoj, zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv ter povečanje deleža obnovljivih virov
energije (v nadaljevanju OVE) so glavni cilji energetske politike Evropske zveze in s tem tudi
Republike Slovenije.
Pestrost pokrajin nudi Sloveniji raznolike možnosti za izkoriščanje različnih OVE, kot so sončna
energija, lesna biomasa, bioplin in odpadki, geotermalna energija, vetrna energije ter tudi
hidroenergija.
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Slovenija sodi zaradi svoje geografske lege z zmerno toplim podnebjem ter veliko količino
padavin, ki je razmeroma enakomerno razporejena preko celega leta, med vodnate države. Prav
zato ima tudi velike možnosti za izkoriščanje hidroenergije.
Hidroenergija sodi med obnovljive vire energije. Hidroenergetski potencial Slovenije je
izkoriščen predvsem na naših največjih rekah, kot so Drava, Sava in Soča. Gradnja
hidroelektrarn na Muri je z vidika okolja zelo problematična, ker bi pomenila uničenje
svojevrstnega rastlinskega in živalskega ekosistema.
Za uspešno doseganje zastavljenih ciljev sem postavila dve hipotezi.
Hipoteza 1: Hidroenergija predstavlja pomemben delež pri proizvodnji električne energije v
Sloveniji in je trenutno najbolj izkoriščen OVE na naših tleh.
Hipoteza 2: Kljub številnim HE na reki Savi, Dravi in Soči pa je osrednje vprašanje mojega
diplomskega dela, ali je hidroenergetski potencial, ki ga dajejo zgoraj omenjene reke, tudi
dejansko izkoriščen, ter kakšne so možnosti za še večje izkoriščanje potenciala slovenskih rek ob
upoštevanje vseh okoljskih omejitev.
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3. METODOLOGIJA
Geografija je prostorska veda, ki v ospredje postavlja proučevanje procesov in pojavov v
pokrajini ter razmerje med človekom in okoljem, v katerem človek živi. Geografsko okolje je
materialna in prostorska stvarnost, ki jo sestavljajo na eni strani naravne lastnosti zemeljskega
površja na drugi strani pa človeška družba, ki s svojim delovanjem to naravno okolje bolj ali
manj spreminja in preoblikuje (Plut, 2004).

3.1. FIZIČNOGEOGRAFSKI IN POKRAJINSKO-EKOLOŠKI PRISTOP
Najbolj pogost geografski pristop proučevanja dogajanja v prostoru je analitična obravnava
posameznih dejavnikov v okolju oziroma pokrajini in sintetični prikaz poglavitnih pojavov in
procesov ter zakonitosti, ki opredeljujejo obstoječe razmere v izbrani pokrajini.
Uporabila sem kombinacijo tradicionalnega fizičnogeografskega in pokrajinsko-ekološkega
metodološkega pristopa.
Fizičnogeografski metodološki pristop izhaja iz delitve pokrajine v fizičnogeografske in
družbenogeografske sestavine. V ospredje proučevanja postavlja posledice antropogenih
obremenitev v posameznih naravnogeografskih sestavinah: v vodi, ozračju, reliefu, prsti in
vegetaciji. Poudarek je predvsem na raziskovanju posledic človekovega poseganja v
naravnogeografske sestavine, zlasti v vodne vire in v ozračje.
Pokrajinsko-ekološka členitev poudarja tiste dominantne pokrajinotvorne elemente (relief,
ozračje, vode, prsti, vegetacija), ki imajo velik vpliv na živi svet, človekovo delovanje in
pokrajinsko rabo v prostoru, predvsem z vidika kompleksnega vrednotenja ter medsebojne
zveze. Pokrajinsko-ekološka pestrost posameznih pokrajinskih elementov in s tem številni
pokrajinski tipi pogojujejo globalno ekološko stabilnost slovenskih pokrajin. Različni
pokrajinski tipi pa vplivajo tudi na samočistilne sposobnosti vodotokov.
Kombinacija fizičnogeografskega in pokrajinsko-ekološkega pristopa poudarja nujnost
sinteznega pristopa k proučevanju regionalnih sestavin in povezav. V ospredju proučevanja je
naravno okolje z antropogenimi sestavinami, ki dodatno osvetljujejo pokrajinsko soodvisnost in
medsebojno povezanost pokrajinotvornih sestavin ter medsebojno součinkovanje v sistemu
človek–okolje.
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Slika 1: Faze izdelave diplomskega dela

3.2. HIDROGEOGRAFSKI PRISTOP
Sodobna hidrogeografija temelji na smotrnejšem gospodarjenju z vodo kot z eno izmed naravnih
dobrin. Hidrogeografski metodološki pristop sem uporabila predvsem z vidika gospodarjenja z
vodami in naraščajočo energetsko izrabo vodnih virov. Omenjeni pristop vključuje pet vidikov
sodobnega proučevanja hidrogeografije.
Prvi vidik proučevanja je hidrometeorološki in je pomemben za proučevanje vodne bilance, pri
čemer je poudarek na padavinah, megli in vetrovnosti obravnavanega območja.
Drugi vidik je hidrološki in obravnava hidrološke karakteristične podatke, kot so pretoki, rečni
režimi ter specifični odtok.
Tretji vidik je hidrogeološki in proučuje vpliv vode na geološko podlago in obratno.
Četrti je hidromorfološki vidik in obsega proučevanje odnosov in vplivov med vodo in reliefom.
Peti vidik je hidrosociološki ter se nanaša tudi na pridobivanje električne energije iz vodnih virov
(Likar Koselj, 2002).
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Tesna povezanost med naravnimi in družbenimi sestavinami okolja postavlja v ospredje
proučevanje geografskega okolja kot enotnega, torej kot naravnega okolja z antropogenimi
sestavinami (Plut, 2004, str. 39).
Regija je odprt pokrajinski sistem, v katerega vstopa določena količina snovi in energije, ki se v
regiji preoblikuje, sproži pokrajinske procese in spremembe, na koncu pa jo zapusti oziroma
pretvori v energijo (Plut, 2004). Glavni vnos energije predstavlja posredna in neposredna sončna
energija, ki je gonilo vseh procesov in pojavov na našem planetu, glavni iznos pa je energija, ki
jo pridobimo s pomočjo obnovljivih virov, ker so le-ti posledica delovanja sončne energije, med
katere spada tudi hidroenergija. Energija Sonca je gonilo vsega življenja na Zemlji in je prvi
predpogoj za obstoj in razvoj človeških dejavnosti.
Metode dela pri izdelavi diplomskega dela bodo vključevale zbiranje in vrednotenje obstoječe
literature ter seznanitev z zakoni in dokumenti, ki urejajo trajnostni razvoj države na področju
pridobivanja električne energije iz energije tekoče vode.
Pri kabinetnem delu je poudarek na analizi ključnih podatkov o stanju obravnavanih sestavin v
izbranem okolju, uporaba geografskih informacijskih sistemom, kvantitativna obdelava podatkov
in izdelava kart ter preglednic za nazornejšo predstavitev.
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4. FUNKCIJSKO VREDNOTENJE FIZIČNOGEOGRAFSKIH ZNAČILNOSTI
SLOVENIJE Z VIDIKO IZKORIŠČANJA HIDROENERGIJE
Fizičnogeografske značilnosti so tiste, ki pogojujejo razvoj tudi družbenogeografskih značilnosti.
Slovenija je po svojih naravnogeografskih značilnostih dežela številnih kontrastov, presežkov,
raznolikosti in pestrosti. Njena lega na stiku štirih velikih naravnih enot vpliva na osnovne
značilnosti slovenskih pokrajin. Površje Slovenije je mlado, s prevladujočimi sedimentnimi
kamninami, izrazitim deležem kraškega površja, intenzivno geomorfološko razgibanostjo, veliko
vremensko in podnebno raznolikostjo ter izjemno raznovrstnim živalskim in rastlinskim svetom.
Vse to je veliko bogastvo, ki se ga moramo zavedati in ga je nujno ohraniti tudi za naše potomce.
Trendi sodobne družbe so usmerjeni k razvoju in napredku družbe tudi na račun negativnih
posledic na okolje. Razvoj družbe je nujno potreben, vendar je ključno vprašanje, na kakšen
način doseči ta napredek, da narava in ostala živa bitja okoli nas ne bodo zaradi našega teženja k
napredku ogrožena. Poudarek je predvsem na še neizkoriščenih možnostih pridobivanja
električne energije s pomočjo obnovljivih virov energije.
Predstavitev ključnih fizičnogeografskih značilnostih Slovenije bo temeljila na možnostih
Slovenije pri nadaljnjem izkoriščanju vodne energije.

4.1. POLOŽAJ IN LEGA
Slovenija leži okoli 46º severne geografske širine in 15º vzhodne geografske dolžine. Na naravne
razmere v Sloveniji močno vpliva lega na stiku štirih velikih naravnih enot Evrope: Alp,
Panonske kotline, Dinarskega gorstva in Sredozemlja. Glede na te štiri evropske naravne enote
tudi površje v Sloveniji lahko razdelimo na štiri izrazite pokrajinske tipe, alpski, dinarsko-kraški,
obsredozemski in obpanonski. Med alpskim in dinarsko-kraškim tipom se nahaja še prehodna
pokrajina imenovana predalpska pokrajina.
Lega posledično vpliva na to, da je Slovenija država stikov različnih naravnih enot, država
prehodnosti v podnebnem in družbenogeografskem pogledu in robno ozemlje v odnosu do
srednje Evrope (Bat, Uhan, 2004).

4.2. RELIEF
Relief ali izoblikovanost površja je pokrajinski element, ki posredno ali neposredno vpliva na
razširjenost drugih fizičnogeografskih pokrajinskih prvin, kot so hidrografsko omrežje,
rastlinstvo in prst ter tudi podnebne značilnosti. V razvoju in pri oblikovanju značilnosti kulturne
pokrajine je relief odigral odločilno vlogo, saj je večinoma odločal o položaju, legi in obliki
naselij, poteku prometnic ter vplival celo na gibanje prebivalstva.
Za Slovenijo je značilna izredna reliefna pestrost in razgibanost. To je posledica lege na stiku
treh regionalnih geotektonskih enot – Alpidov, Dinaridov in Panonskega bazena ter geološkega
dogajanja na našem ozemlju. To dokazuje tudi dejstvo, da je relief v Sloveniji močno
»strukturen«, kar pomeni, da je v številnih primerih odvisen od geološke zgradbe. K
izoblikovanosti reliefa je močno prispevala tudi kamninska zgradba s prevladujočimi
sedimentnimi kamninami. To se najbolj izrazito opazi na kraškem površju, kjer so ob prisotnosti
apnenca vidni učinki raztapljanja le-tega v vodi in posledično v obliki številnih kraških pojavov
(Bat, Uhan, 2004).
13

Z vidika funkcijskega vrednotenja površja bi izpostavila veliko geomorfološko razbitost, ki se
posledično kaže v poselitvenem vzorcu (zgostitev prebivalstva v kotlinah in dolinah), kmetijski
rabi zemljišč prav tako na dnu dolin in kotlin, prometni povezanosti, ki zaradi stroškov gradnje
večinoma poteka po nižje ležečih predelih, veliki biotski pestrosti, ki se izredno razlikuje med
prisojnimi in osojnimi pobočji, ter tudi v pestrosti obnovljivih naravnih virov.
Pestra geomorfološka razgibanost pa vpliva tudi na to, da prevladujejo kratki vodotoki, saj je le
20 % vseh vodotokov v Sloveniji daljših od 25 kilometrov. Večina slovenskih vodotokov ima
hudourniški značaj (37 %), pri katerih se količina vode v strugi zaradi velike količine padavin v
kratkem časovnem obdobju močno poveča in velikokrat tudi prestopi bregove. Z vidika
energetske rabe so hudourniški vodotoki manj primerni, ker je kljub velikemu strmcu, ki je
značilen za alpske in predalpske pokrajine, pretok vode le občasno velik.
Posledica mlade tektonike je tudi neenakomerna razporeditev ozemlja Slovenije med dve
povodji, črnomorsko in jadransko.
Velika reliefna energija se kaže v nadmorski višini in naklonu površja. Povprečna nadmorska
višina Slovenije je 557 m (Ogrin, Plut, 2009, str. 37), vendar se več kot 80 % slovenskega
ozemlja nahaja na nadmorski višini višji od 700 m in le 1 % prestavljajo območja pod 100 m
nadmorske višine. To kaže na izredno reliefno razgibanost, ki ima za posledico zgostitev naselij
in kmetijskih dejavnosti na dnu kotlin in dolin.
Po nižinskih območjih Slovenije teče tudi večina naših najdaljših rek (Sava v osrednjem delu po
Ljubljanski kotlini in pred slovensko-hrvaško mejo še po delu Krške kotline; Drava po Dravskoptujskem polju; Mura po pomurski ravni in Soča že na italijanski strani po furlanski nižini). To
ima za posledico veliko vodnatost, se pa na drugi strani zniža strmec. Vendar kljub temu reliefna
energija omogoča, da so naše najdaljše reke primerne za hidroenergetsko rabo.
Poleg nadmorske višine pa odigra pomembno vlogo tudi naklon. Povprečni naklon površja v
Sloveniji je 13º. Po naklonu izstopajo alpske in predalpske pokrajine s strmimi pobočji,
globokimi grapami in ozkimi rečnimi dolinami (Ogrin, Plut, 2009).
Nadmorska višina predvsem pa naklon površja predstavljata odločilni dejavnik pri odtočnem
količniku, ki nam pove delež padavin, ki odteče. Največje odtočne količnike v Sloveniji imajo
vodotoki v Julijskih Alpah, ker je to območje z veliko količino padavin, strmim reliefom in
veliko nadmorsko višino ter svet brez gozdne vegetacije. Vegetacija predstavlja pomemben
dejavnik pri zadrževanju padavinske vode. V povirnem delu reke Soče se odtočni količnik giblje
med 90 in 95 %, odtočni količnik Save Bohinjke med 80 in 90 % ter Save pri Radovljici pa 72
%. Iz podatkov lahko razberemo, da velik del vode, ki pade v obliki dežnih ali snežnih padavin,
odteče po strugi reke. To potrjuje, da sta nadmorska višina in relief z naklonom ključna
dejavnika, ki vplivata na odtočni količnik. Najnižje odtočne količnike imajo vodotoki prodnih
ravnin, ki se pri nas pojavljajo v vzhodnem delu države. Daleč najnižje odtočne količnike imajo
reke v Prekmurju, kjer odtočni količnik ne preseže 35 %, kar je posledica ravninskega sveta,
manjše količine padavin in večjega deleža izhlapevanja. Reka Ledava ima odtočni količnik 22
%, Pšata v spodnjem toku pa okoli 30 %.
Skromen delež ravnega sveta pogosto predstavlja konflikt interesov med kmetijsko rabo,
poselitvijo, potekom prometnih povezav ter zavarovanimi območji predvsem ob stoječih in
tekočih površinskih vodah. Največ ravnega sveta je v obpanonskih pokrajinah ob večjih rekah, v
kotlinah predalpskih pokrajin in v dnu večjih kraških polj.
Velik del kraškega površja, v Sloveniji je 43 % površja kraškega (Ogrin, Plut, 2009),
predstavlja omejitev pri izoblikovanju gostote rečne mreže. Prevladujejo kratki vodotoki, zlasti
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ponikalnice, ki tečejo po površju le del svoje poti, potem pa poniknejo v podzemni svet kraškega
reliefa. Prevladujoča kamnina kraškega površja je apnenec, na katerem se razvijejo plitve, slabše
rodovitne prsti z nizkim deležem humusa. Kraško površje vpliva tudi na kmetijsko dejavnost,
posledično na redkejšo poselitev, ki je skoncentrirana predvsem na dnu večjih kraških polj, in
veliko vodnoekološko občutljivost.
Za Slovenijo velja gosta rečna mreža, ki znaša v povprečju 1,33 km/km². Največjo gostoto rečne
mreže ima porečje Drave 1,88 km/km². V porečju Mure je gostota 1,48 km/km², Save 1,23
km/km² in Soče 1,16 km/km². Vendar je kraškost tisti odločujoči dejavnik, ki vpliva na to, da je
gostota rečne mreže najmanjša v Pokolpju, in sicer 0,52 km/km², v slovenski Istri 0,96 km/km²
ter v porečju Ljubljanice 0,89 km/km². Na območju Pohorja, kjer prevladujejo magmatske in
metamorfne kamnine pa je gostota rečne mreže tudi 3 km/km² (Plut, 2000, str. 52).
Slovenijo bi lahko glede na reliefno izoblikovanost v grobem razdelili na zahodni in vzhodni del.
V zahodnem delu Slovenije prevladujejo gorovja in planote, medtem ko je vzhodni del Slovenije
gričevnat in ravninski. Prav tako pa se na našem ozemlju pojavljata dva izrazita reliefna tipa, to
sta kraški in denudacijsko-akumulacijski tip reliefa.
Velika reliefna razgibanost s strmimi pobočji in velikimi nakloni, majhen delež ravninskega
sveta in prevladujoče kraško površje so tisti elementi reliefa, ki najbolj vplivajo na
izoblikovanost rečne mreže, pretočne vrednosti in posledično vodno bilanco.
Visokogorska območja zahodne Slovenije prejmejo največjo količino padavin in tukaj je odtočni
količnik tudi največji. Bolj ko gremo proti vzhodu Slovenije, bolj se količina padavin zmanjšuje,
posledično pa se zmanjšuje tudi odtočni količnik. Velik odtočni količnik je posledica tudi tega,
da ima večina naših rek povirni značaj. Izvirajo v alpskih in predalpskih območjih in zanje je
značilno, da je pri normalnem odtoku specifični odtok največji v zgornjem toku in se po toku
navzdol zmanjšuje, se pa obratno povečuje pretok.
Povirja glavnih slovenskih rek (Drave, Mure, Save in Soče) so v Alpah, nato pa prehajajo skozi
predgorja in gričevja v ravninski svet. Velika količina padavin in strmci dajejo vodam
hudourniški značaj, zato je v njihovem zgornjem toku zelo močno erozijsko delovanje. Erozijski
procesi nanašajo v reko velike količine hribinskega materiala, ki se odlaga v srednjem in
spodnjem toku ter s tem zasipava rečne struge in doline.
Z vidika hidroenergetskega izkoriščanja so najbolj primerna tista območja, ki se nahajajo na
prehodu iz predgorja in gričevja v ravninski svet, ker imajo reke še velik strmec, povečuje se
število pritokov in s tem se veča tudi vodnatost rek. Pretok vode je najpomembnejši kazalec, ki
odločujoče vpliva na to, ali se bo posamezen vodotok izkoriščal za pridobivanje električne
energije ali ne. Na pretok vode pa odločujoče vplivata strmec in vodnatost. Zaradi majhnosti
pretokov slovenskih rek v svetovnem merilu se energetski potencial slovenskih rek lahko
izkorišča le ob kombinaciji z zajezitvijo. Zaradi močnega erozijskega delovanja predvsem v
zgornjem toku in posledično nanašanja materiala v srednjem in spodnjem toku se kapaciteta
zajezitvenega bazena postopno zmanjšuje in s tem se zmanjšuje tudi upravičenost posega v
okolje.
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4.3. PODNEBJE
Fizičnogeografska lega Slovenije pomembno vpliva tudi na podnebje. Prevladujoče zmerno
toplo podnebje, ki je pod vplivom zahodne zračne cirkulacije, bližina Atlantskega oceana in
Sredozemlja so glavni dejavniki, ki zaznamujejo vremensko dogajanje nad Slovenijo. Kljub
majhnosti naše države so podnebne razlike med posameznimi deli slovenskega ozemlja
precejšnje. Z vidika lokalnih in mikroklimatskih razmer so pomembni predvsem višinska
pasovitost, ekspozicija, naklon pobočij in tip površja.
Podatki o trajanju Sončevega obsevanja so preračunani na matematični horizont in nam
ponazarjajo regionalne razlike, ki so posledica različnih režimov oblačnosti oziroma
zamegljenosti, ne pokažejo pa vpliva reliefa. Najbolj sončne so obsredozemske pokrajine, kjer
sije sonce v povprečju od 2100 do 2400 ur na leto. V gorskih območjih severozahodne Slovenije
Sonce sije od 1600 do 1900 ur letno. Kotline in ravnine osrednje Slovenije imajo od 1800 do
1950 sončnih ur na leto, vendar je v jesenskem in zimskem času pogosta radiacijska megla, ki
vpliva, da je več kot 1/3 dni brez Sončnega obsevanja. Gričevnata in hribovita območja, ki se
nahajajo nad inverzijskim pasom (400 m n. v. predstavlja zgornjo mejo inverzije), prejmejo od
1900 do 2050 ur sonca na leto (Ogrin, Plut, 2009). Pri izračunu energije kvaziglobalnega
Sončevega sevanja se poleg astronomskih in meteoroloških dejavnikov upošteva tudi relief,
naklon in ekspozicijo površja.
Preglednica 1: Letna
Sloveniji
Ekspozicija površja
jug
zahod
vzhod
sever
ravno
Vir: Ogrin, 2005

energija kvaziglobalnega Sončnega obsevanja glede na ekspozicijo v
Energija (v MJ/m²)
4448
4002
3998
3472
4175

Po količini prejete sončne energije izstopajo obsredozemske pokrajine, kjer znaša povprečna
letna količina energije kvaziglobalnega Sončnega obsevanja skoraj 4400 MJ/m² in na prisojnih
pobočjih preseže 5300 MJ/m². Najmanj energije prejmejo gorske pokrajine, v povprečju na leto
le okrog 3700 MJ/m², severna pobočja alpskih sten pa manj kot 800 MJ/m² (Ogrin, Plut, 2009).
Največ sončne energije v Sloveniji prejmejo južna pobočja z naklonom okrog 40 º (Ogrin, 2005).
Količina prejete energije se zvišuje od alpsko-dinarske pregrade proti nižjim in manj razgibanim
obsredozemskim pokrajinam na jugozahodu in proti obpanonskim pokrajinam na severozahodu
in vzhodu Slovenije (Ogrin, Plut, 2009).
Nadmorska višina in oddaljenost od morja sta podnebna dejavnika, ki odločujoče vplivata na
temperaturne spremembe. Zaradi velike reliefne razčlenjenosti je nadmorska višina v Sloveniji
odločujoč podnebni dejavnik. Povprečna letna temperatura v Sloveniji se na vsakih 100 metrov
zniža za 0,53 º. To pomembno vpliva na višinsko vegetacijsko pasovitost, zgornjo mejo
uspevanja kulturnih rastlin in stalno naselitev (Ogrin, Plut, 2009).
Povprečna letna količina padavin v Sloveniji znaša 1567 mm in jo uvršča med najbolj namočena
območja Evrope. Prostorska razporeditev padavin v Sloveniji je povezana z razgibanim reliefom.
Zaradi orografskega učinka se količina padavin povečuje, ko gremo od morja proti notranjosti
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Slovenije, in doseže maksimum na alpsko-dinarski pregradi. Manjši maksimum padavin se
pojavlja v Kamniško-Savinjskih Alpah, zaradi učinka dvigovanja zračnih mas. Za alpskodinarsko pregrado se količina padavin proti severovzhodu zmanjšuje. Na skrajnem severovzhodu
države, v Prekmurju, se čuti močan vpliv celinskega podnebja in količina padavin tu ne preseže
900 mm. Letna količina padavin ob obali se giblje med 1100 in 1200 mm. Takšna prostorska
razporeditev padavin je posledica dejstva, da največ padavin v Sloveniji pade ob vremenskih
situacijah, ko se z jugozahodnimi vetrovi vlažne in relativno tople zračne mase premikajo v
smeri severozahod–jugovzhod. Smer premikajočih zračnih mas je pravokotna na orografske
pregrade, kar povzroči dviganje zračnih mas, posledično ohlajanje in nastajanje padavin.
Zahodne Julijske Alpe predstavljajo najbolj namočen del Slovenije, kjer v povprečju na leto pade
več kot 3200 mm padavin (Podnebne razmere …, 2006).
Karta 1: Povprečna letna količina korigiranih padavin za obdobje 1971–2000

Vir: Podnebne razmere v Sloveniji: obdobje 1971-2000, 2006

Kartografija: Jasmina Mulc

4.3.1. Padavinski režim
Količina in razporeditev padavin pa vplivata na izoblikovanost padavinskih režimov. Padavinski
režim določa razporeditev padavin preko celega leta. Padavine so v Sloveniji razmeroma
enakomerno razporejene preko celega leta. Kljub temu se pojavljajo razlike med
severozahodnimi in severovzhodnimi deli Slovenije. Meja med prevladujočima padavinskima
režimoma v Sloveniji je prikazana na karti 2. Padavinski režim je pogojen s podnebnim tipom, ki
ima v obravnavani regiji največji vpliv.
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Za zahodni del Slovenije, ki je tudi bolj namočen, velja submediteranski padavinski režim s
primarnim viškom padavin jeseni (oktober, november) in sekundarnim viškom konec pomladi
(junij). Primarni nižek je na prehodu iz zime v pomlad (januar, februar, marec), sekundarni nižek
pa v poletnem času (julij, avgust).
Vzhodni in severovzhodni deli Slovenije imajo subkontinentalni padavinski režim, z največjo
količino padavin v poletnih mesecih, ko padavine padejo v obliki ploh in neviht. Drugi višek
predstavljajo padavine v jesenskem času kot posledica vpliva submediteranskega padavinskega
režima predvsem na vzhodna območja Slovenije (Novo mesto, Krško). Najbolj suhi so zimski
meseci (Ogrin, Plut, 2009).
V hladni polovici leta so pogoste tudi snežne padavine. Z dvigovanjem reliefa proti
predalpskemu hribovju in visokim dinarskim planotam ter Alpam trajanje in višina snežne odeje
naraščata zaradi nižjih temperatur in večje namočenosti. V visokogorju v povprečju pade več kot
4 m snega, na visokih dinarskih planotah nad 150 cm, v nižinah osrednje Slovenije med 100 in
150 cm ter na vzhodu od 50 do 75 cm (Bat, Uhan, 2004; Ogrin, Plut, 2009).

4.3.2. Podnebni tipi
Prehodno ozemlje med Sredozemljem in Panonsko kotlino, Alpami in Dinaridi določa stik treh
tipov podnebja: gorskega (alpskega), sredozemskega in celinskega. Za vse tri podnebne tipe je
značilna netipičnost v primerjavi s pravim gorskim, sredozemskim ali celinskim podnebjem
(Ogrin, 1996). Na splošno se z oddaljevanjem od Alp in visokih dinarskih planot proti vzhodu in
severovzhodu krepijo celinske klimatske poteze, proti jugu in jugozahodu sredozemske, z
naraščanjem nadmorske višine v Alpah in v visokih dinarskih planotah pa značilnosti gorskega
podnebja (Bat, Uhan, 2004).
Gorsko podnebje imajo alpske pokrajine s Pohorjem in najvišji predeli visokih dinarskih planot.
Povprečna temperatura najhladnejšega meseca je manj kot -3 ºC, najtoplejšega pa več kot 10 ºC.
Gorsko podnebje v Sloveniji ločimo na podnebje višjega in nižjega gorskega sveta. Mejo med
njima predstavlja gozdna meja, ki se giblje na nadmorski višini med 1800 in 1900 metri.
Podnebje višjega gorskega sveta predstavljajo naši najvišji vrhovi, medtem ko med območja
nižjega gorskega sveta sodijo tudi gorske doline in kotline ter visoko ležeče kraške depresije. Za
območja z gorskim podnebjem je značilna velika namočenost, zmerno sredozemski padavinski
režim, ki v smeri Pohorja prehaja v zmerno celinskega (Ogrin, Plut, 2009). Značilnosti
višjegorskega podnebja predstavlja klimodiagram Kredarica, nižjegorskega podnebja pa
klimodiagram Rateč.
Zmerno celinsko podnebje je značilno za večji del Slovenije. Značilno je stopnjevanje
celinskosti podnebja proti severovzhodu. Prepletenost celinskih podnebnih značilnosti z
gorskimi in sredozemskimi značilnostmi, stopnjevanje celinskosti od zahoda proti vzhodu je
vzrok za delitev zmerno celinskega podnebja na tri podtipe. Ločimo zmerno celinsko podnebje
zahodne in južne Slovenije, zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije in zmerno celinsko
podnebje vzhodne Slovenije. Za zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije
(klimodiagrama za Ljubljano in Kočevje) je značilna lega na območju dinarske pregrade, kar
posledično pomeni veliko namočenost z viškom padavin jeseni. Osrednja Slovenija
(klimodiagram Celje) ima celinski padavinski režim z viškom padavin poleti. Zmerno celinsko
podnebje vzhodne Slovenije (klimodiagram Murska Sobota) ima izrazit celinski padavinski in
temperaturni režim; velika temperaturna razlika med poletnimi in zimskimi temperaturami,
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največja količina padavin v poletnem času, ki pa je glede na slovensko povprečje skoraj za
polovico manjša (Ogrin, Plut, 2009).
Zmerno sredozemsko podnebje imajo območja, ki se nahajajo južno in jugozahodno od alpskodinarske pregrade v smeri proti Jadranskemu morju. Padavinski režim je submediteranski,
največja količina padavin je v jesenskih mesecih, najnižja pa v zimskih. Z oddaljevanjem od
morja se nekoliko znižajo temperature in poveča količina padavin (klimodiagrama za Godnje pri
Tomaju in Portorož) (Ogrin, Plut, 2009).
Karta 2 : Podnebni tipi v Sloveniji

Vir: Ogrin, Plut, 2009, str. 89

Kartografija: Jasmina Mulc
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Slika 2: Podnebni tipi v Sloveniji
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Vir: Klimatski podatki za obdobje 1971–2000

Količina in razporeditev padavin, relief in kamninska podlaga odločujoče vplivajo na vodne
razmere v Sloveniji. Največjo količino padavin prejmejo območja zahodne Slovenije, kjer
prevladuje submediteranski padavinski režim z viškom padavin v jesenskih mesecih.
Prevladujoče orografske padavine povzročajo obilo padavin v razmeroma kratkem časovnem
obdobju. Zaradi strmih pobočij z velikimi nakloni te padavine hitro odtečejo v struge rek in
potokov. Padavinski režim vpliva na gibanje količine vode v vodotoku preko celega leta.
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4.4. VODE
Slovenija je z vodami bogata država, saj v povprečju letno pade na naše ozemlje 1567 mm
padavin. Poleg velike količine padavin, gledano v svetovnem merilu, so značilni tudi prostorsko
razpršeni in raznovrstni površinski in podzemeljski vodni viri.
Preglednica 2: Vodna bilanca Slovenije v primerjavi z Evropo (v obdobju 1961–1990)
Država/površina padavine
izhlapevanje
odtok
koeficient
(mm)
(mm)
(mm)
(%)
1567
650
917
59
Slovenija /
20 230 km²
790
507
283
36
Evropa /
10 519 367 km²
Vir: Bat, Uhan, 2004

odtoka

Kljub pokrajinski mozaičnosti in pestrosti vodnih virov prevladujejo kratki vodotoki. To je
posledica kamninske zgradbe in reliefa. Skupna dolžina vodotokov v Sloveniji po ocenah znaša
28000 km. Tukaj je potrebno poudariti, da je vsaj 16.000 km vodotokov takih, ki so občasno
brez vode. Med najdaljše površinske vodotoke, daljše od 100 km, sodijo Sava (221 km), Drava
(142 km), Kolpa (118 km) in Savinja (102 km) (Ogrin, Plut, 2009).

4.4.1. Porečja in povodja
Porečje je ozemlje, ki vključuje naravno in družbeno geografsko vsebino. Porečje je ena od
osnovnih geografskih enot, ki ga sestavljajo strukture porečja, kot so vegetacija, rečna mreža itd.,
ter tokovi mase in energije, ki postopno menjajo strukturo in obliko porečja. Porečje je odprt
pokrajinski sistem, saj sprejema energijo od sonca in padavine (Plut, 1984).
Pri porečju je potrebno poleg geoloških, pedoloških, vegetacijskih in klimatskih lastnosti
upoštevati tudi obliko in velikost porečja ter rečne mreže. Fizičnogeografske značilnosti vplivajo
na vodni odtok in s tem na količino vode v rečni mreži. Pomembno vlogo ima vegetacija, zlasti
gozdne površine, ki zadržujejo vodo in na nek način uravnavajo količino vode predvsem ob
visokih pretokih. Kolikšen je vpliv vegetacije na rečno mrežo, je najbolj vidno v primeru
odstranitve gozdne površine, kjer je pogosta posledica povečan odtok in s tem erozija prsti (Plut,
1984).
Porečje je celotno ozemlje, s katerega se stekajo padavine, površinsko in podzemeljsko, v rečni
sistem. Površino porečja označimo s črko F. Zgornji ali povirni del površja zaradi velike količine
padavin in večjega deleža odtoka odločujoče vpliva na vodne razmere v celotnem porečju.
Porečje lahko razdelimo na tri dele, zgornji (povirni), srednji in spodnji del. Glede na prenos
materiala pa ločimo produkcijsko ali povirno, prenosno ali srednje ter akumulacijsko ali spodnje
porečje (Plut, 2000, str. 49).
Glede na fizičnogeografske značilnosti porečja Knapp (1979, str. 17) loči dva tipa porečij, visoka
in nizka porečja.
Za visoka porečja je značilno: jasno določene meje porečja, večja strmina pobočij, tanka plast
preperine, velika količina padavin, velik strmec rek in skromno izhlapevanje.
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Za nižja porečja pa je značilno, da je strmina pobočij manjša, skromnejša je količina in
intenzivnost padavin, debelejša plast preperine, manjša gozdnatost, manjši strmec rek in gostejša
poselitev.
Ta delitev je zlasti vprašljiva na kraškem površju ter pri nižjih porečjih, kjer ni nujno, da so gosto
poseljena (primer Amazonka).
Vodni tokovi Slovenije dobivajo vodo z ozemlja, ki obsega 43 000 km² in je bistvo večje od
slovenskega državnega ozemlja, ki znaša 20 273 km² (Plut, 2000, str. 53).
Povirja glavnih slovenskih rek (Sava, Drava, Mura, Soča) so v Alpah, nato pa prehajajo skozi
predgorja in gričevja v ravninski svet. Mura in Drava imata povirje v Avstriji oziroma Italiji,
medtem ko ostale slovenske reke izvirajo v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah.
Jadransko in črnomorsko povodje predstavljata osnovni hidrogeografski enoti, ki pa ju delimo po
osrednjih rekah še na porečja Mure (Pomurje), Drave (Podravje), Save (Posavje) s Kolpo
(Pokolpje) ter povodje Soče (Posočje) in povodje jadranskih rek. Največje porečje ima reka
Drava, vendar so kar štiri petine njenega ozemlja v Avstriji in Italiji. Podobno je tudi pri reki
Muri, kjer je 90 % njenega porečja v sosednji Avstriji. Sava je naša najdaljša reka. Njena dolžina
od izvira Save Dolinke pri Zelencih do meje s Hrvaško meri 221 km (Vodno bogastvo Slovenije,
2003).
Vode s slovenskega ozemlja odtekajo v jadransko in črnomorsko povodje. Kar 81 % ozemlja
Slovenije pripada črnomorskemu povodju in le 19 % jadranskemu povodju. Asimetričnost je
posledica mlade tektonike in paleografskega razvoja (Bat, Uhan, 2004). Jadransko-črnomorska
razvodnica je težko določljiva, saj velik del razvodnice poteka po vodoprepustnih kamninah. S
pomočjo barvanja so ugotovili, da razvodnica poteka po osrednjem delu Julijskih Alp, spodnjih
bohinjskih gorah in prek Škofjeloškega ter cerkljansko-idrijskega hribovja na visoke dinarske
planote in po njih proti jugovzhodu do Snežnika (Vodno bogastvo Slovenije, 2003).
Preglednica 3: Značilnosti glavnih porečij Slovenije
Povodje, porečje

Črnomorsko
povodje
Pomurje
Podravje
Posavje
(brez Kolpe)
Pokolpje

Površina
(v km²)
16363

Delež
površine
(%)
80,9

Gostota rečne
mreže
(km/km²)
1,38

Specifični
odtok
(l/s/km²)
25,4

Odtočni
količnik
(%)
55

1376
3253
10746

6,8
16,1
53,2

1,48
1,88
1,30

7,3
18,1
29,6

25
47
59

998 (skupaj
1943)
3857

4,9

0,53

29,1

58

19,1

1,06

44,6

68

11,4

1,18

55,3

73

7,6

0,87

28,6

56

100

1,33

29,0

58

Jadransko
povodje
Posočje
2316
(z Vipavo)
Jadran- Slovenska
1541
Istra in Kras
20230
Slovenija
Vir: Plut, 2000, str. 54
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Zaradi pokrajinske raznolikosti Slovenije, razlik v količini padavin, različnih padavinskih
režimov ter velikega deleža kraškega površja se vodne razmere med porečji močno razlikujejo.
To se kaže predvsem pri odtočnem količniku in specifičnem odtoku. Povprečni odtočni količnik
ozemlja Slovenije je 58 %, specifični odtok pa 29 l/s/km². Za črnomorsko povodje sta oba
kazalca nekoliko nižja od slovenskega povprečja, in sicer 55 % znaša odtočni količnik, specifični
odtok pa 25,4 l/s/km². Odtočni količnik jadranskega povodja je 68 % in specifični odtok 44,6
l/s/km². Razlika med povodjema je predvsem posledica količine padavin, nadmorske višine ter
deleža kraškega površja.
Karta 3: Povodja in porečja Slovenije

Vir: Ogrin, Plut, 2009, str. 99

Kartografija: Jasmina Mulc

4.4.2. Rečni pretok
Odtok vode je pomemben element vodne bilance, ker nam pokaže presežek padavin nad
izhlapevanjem.
Pretok reke je množina vode, ki preteče po reki skozi znani profil struge na določenem mestu v
eni sekundi. Izrazimo ga lahko v m³/s ali l/s. Za pretok velja, da se njegova količina po reki
navzdol povečuje, ker v reko doteka vse več vode iz čim širšega ozemlja porečja. Na pretok vode
vplivajo količina in vrsta padavin ter njihova časovna razporeditev. Neposredno na pretok vode
vplivata temperatura zraka in nadmorska višina, ker se z nadmorsko višino običajno povečuje
količina padavin, posredno pa vplivajo vegetacija in prst ter oblika padavin (Plut, 2000). Del
padavin se najprej zadrži v prsti in jo za svojo rast porablja vegetacija, šele ko je prst nasičena z
vodo, se to pozna na pretoku. Podobno je pri snežnih padavinah, ker se padla količina snežnih
padavin na pretoku pozna šele, ko se le-ta začne taliti in prehaja v tekoče agregatno stanje.
Pretok reke je torej neposredno odvisen od vodnatosti rek ter strmca.
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Preglednica 4: Osnovne značilnosti rek v Sloveniji (obdobje 1971–2000)
Ime
Vodomerna
Srednji letni pretok
Specifični odtok
vodotoka
postaja
(sQs) (v m³/s)
(l/s/km²) *
Sava
Čatež
271,67
16,9
Krka
Podbočje
51,87
18,5
Soča
Solkan
89,77
53,4
Ljubljanica
Moste
55,64
26,0
Dravinja
Videm
11,16
17,6
Pesnica
Zamušani
4,96
11,3
Mura
Gornja Radgona
153,73
5,6
Reka
Cerkvenikov
7,84
29,8
mlin
Sotla
Rakovec
9,29
15,6
Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 93–104

Odtočni
količnik (%)**
42,5
44,5
69,5
53,7
44,0
34,5
23,6
56,0
41,5

* specifični odtok na podlagi izračunanih pretokov l/s/km²
** klimatski odtočni količnik na osnovi izračunanih pretokov

Pretok vpliva tudi na samočistilne sposobnosti reke. Večji kot je pretok, večje so samočistilne
sposobnosti reke, ker je večja hitrost toka in s tem tudi izmenjava kisika. To je zlasti pomembno
upoštevati pri vodotokih subpanonske in submediteranske Slovenije ter kraških rekah, kjer so
pretoki v poletnih mesecih zelo nizki in s tem posledično močno zmanjšane samočistilne
sposobnosti.
Za manjše vodotoke v Sloveniji je značilno izrazito sezonsko nihanje vodostajev in pretokov, kar
je posledica padavinskega režima. Medtem ko večje reke počasneje naraščajo ali upadajo, zlasti
če imajo v zaledju več kraškega sveta (kraška retinenca), prodnih ravnin in kotlin ter gozdnih
površin. Zelo pogosto se dogaja, da maksimalni pretoki presegajo minimalne pretoke (glej
preglednico 5) za več kot stokrat. Izjema pri tem so Drava in Mura ter nekatere kraške reke, ker
velja, da reke z večjimi porečji in kraške reke lažje uravnavajo količino padavin in posledično
pretok. Pri kraških rekah je značilna zakasnitev, kar pomeni, da podzemno pretakanje padavin
blaži ekstremno visoke pretoke in na ta način maksimalni in minimalni pretoki izraziteje ne
odstopajo od srednjih letnih pretokov.
Preglednica 5: Ekstremna razmerja pretokov nekaterih slovenskih vodotokov
Vodomerna postaja z vodotokom minimalni : srednji : maksimalni pretok
Zamušani na Pesnici
1 : 26 : 714
Videm na Dravinji
1: 19 : 462
Laško na Savinji
1: 10 : 335
Suha na Sori
1: 10 : 324
Radovljica na Savi
1: 9 : 168
Solkan na Soči
1: 17 : 382
Vir: Plut, 2000, str. 58
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4.4.3. Strmec in vodnatost
Strmec je poleg pretoka tisti dejavnik, odločujoče vpliva pri hidroenergetski rabi površinskih
vodotokov.
Strmec reke je višinska razlika med dvema točkama na gladini ali na dnu vodnega toka,
najpogosteje se izraža v promilih. Zelo velik strmec imajo gorske alpske reke (Sava, Savinja,
Soča), kjer znaša od 3 do 5 promilov. Za subpanonske reke pa je značilen majhen strmec (primer
Mura), kjer se giblje okrog 1,1 promila (Likar, Koselj, 2002).
Strmec ali padec vode daje vodotoku dodatno energijo in moč. Zlasti pomemben je pri malih
hidroelektrarnah, za katere velja, da nimajo zajezitvenih območij. Pri velikih hidroelektrarnah pa
strmec odloča o tem, kako veliko mora biti zajezitveno oziroma akumulacijsko jezero. Večji
strmec ima reka, manjša je površina zajezitve in obratno.
Vodnatost rek narašča s tokom navzdol. Relief posledično vpliva na vodnatost, ker pogojuje
množino padavin v določenih pokrajinskih tipih. Zaradi velike odtočnosti (strmec) gorske reke
(Sava, Soča, Savinja) niso vodnate. Vodnate so običajno nižinske reke z majhnim strmcem
(Mura, Sava, Kolpa, Krka v spodnjem toku).
Kljub kratkim vodotokom in majhnim porečjem so slovenski vodotoki zelo vodnati. Najbolj
vodnate so tiste reke, ki imajo največja porečja. Vendar je opazno zmanjševanje vodnatosti
slovenskih rek v obdobju 1995–1999 (Ogrin, Plut, 2009). Večina naših rek ima hudourniški
značaj, kar pomeni, da pretoki zelo hitro narastejo in tudi hitro upadejo. Velik del vode odteče ob
visokovodnih ali poplavnih valovih. Tukaj je potrebna posebna previdnost pri optimizaciji
energetske rabe rek (Vodno bogastvo Slovenije, 2003).
Pri hidroenergetski rabi vodotokov sta ključnega pomena vodnatost in strmec. Za optimalno
izrabo energije vode je potreben velik pretok in višinska razlika. V primeru, da kateri od teh
dejavnikov ni prisoten, je vprašljiva smotrnost gradnje hidroelektrarn. V Sloveniji so za gradnjo
hidroelektrarn zato primerne reke v spodnjem toku, ker so vodnate, omejitev predstavlja strmec.
Ena od takih rek, kjer je gradnja HE vprašljiva, je reka Mura. Zaradi majhnega strmca bi bilo
potrebno ustvariti ogromno akumulacijsko jezero, ki pa bi pomenilo nepopravljiv poseg v okolje.
Reka Mura s svojimi mrtvimi rokavi, živalsko in rastlinsko pestrostjo predstavlja pravi naravni
biser. Gradnja HE na Muri bi z vidika ekološkega posega v okolje pomenila nepopravljivo
napako in uničenje izjemno bogate flore in favne.

4.4.4. Pretočni režimi
Pretočni režim je pokazatelj povprečnega kolebanja pretoka reke preko leta. Najpomembnejši
dejavnik v Sloveniji, ki vpliva na pretočni režim je podnebje (Vodna bilanca Slovenije 19712000, 2008). Glede na geografsko raznolikost vodozbirnih zaledij, spreminjanja pretokov preko
leta ločimo v Sloveniji štiri glavne pretočne režime. Pretočni režim predstavlja bistveno
sestavino rečnega režima, ki celostno obravnava spreminjanje reke preko celega leta. Dva
pretočna režima sodita v skupino enostavnih pretočnih režimov (snežni in dežni), dva pa sta
kombinirana pretočna režima (dežno-snežni in snežno-dežni) (Ogrin, Plut, 2009).
Za snežni režim (hidrogram a) so značilni nizki zimski in nadpovprečno visoki poletni pretoki.
V to skupino izmed slovenskih rek sodita Drava in Mura. Visoki poletni pretoki (maj, junij) so
posledica lege v avstrijskem visokogorju, kjer se nahaja glavnina njunega porečja, ter taljenja
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snega in ledu na prehodu pomladi v poletje. Najnižji vodostaj je v zimskem času (januar,
februar) zaradi snežne retinence. Mura in Drava veljata za alohtoni reki in se močno razlikujeta
od ostalih vodotokov v Podravju in Pomurju. Zaradi ugodnih pretočnih značilnosti reke Drave,
predvsem viškov v začetku poletja, so na Dravi zgradili vrsto hidroelektrarn (Vodno bogastvo
Slovenije, 2003).
Slika 3: Pretočni režimi v Sloveniji
a

b

Mura - Gornja Radgona I

c

č

Kamniška Bistrica - Kamnik I

d

Sava Bohinjka - Sveti Janez

e

Ščavnica - Pristava I

Krka - Podbukovje

Rižana - Kubed II

Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 93–100.
Snežno-dežni pretočni režim (hidrogama b in c) imajo vodotoki, ki z večjim delom porečja
segajo v visokogorje slovenskih Alp – Kamniška in Tržiška Bistrica, Kokra, Koritnica, Meža,
Radovna, Tolminka, Učja, zgornji tok Save in Savinje ter Soče. Njegova značilnost je izrazit
pomladni višek (april, maj) in manj izrazit jesenski višek (november). Zimski nižek, ki ga
dodatno poudarja snežna retinenca, je izrazitejši kot poletni zaradi evapotranspiracije (Plut,
2000; Ogrin, Plut, 2009).
Dežno-snežni režim je najpogostejši pri nas. Obsega velik del slovenskega ozemlja, od Pomurja,
Posotelja in Pokolpja na vzhodu, do vodotokov v porečju Ljubljanice, Idrijce in Vipave na
zahodu. Glede na to, da je ta režim tako razprostranjen, je tudi najbolj heterogen. V grobem
ločimo dva podtipa, kraško-submediteranski in subpanonski podtip.
Kraško-submediteranski podtip (hidrogram č) imajo vodotoki v zahodni in južni Sloveniji
(Idrijca, Vipava, Kolpa, Krka, Ljubljanica). Značilna je kraška retinenca, kar posledično pomeni,
da je jesenski višek enak ali celo večji od spomladanskega.
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Subpanonski podtip (hidrogram d) imajo vodotoki v vzhodni in severovzhodni Sloveniji
(Ledava, Ščavnica, Dravinja, Mirna, Pesnica, Sotla, Voglajna). Zanj je značilen izrazitejši
spomladanski višek in poletni nižek (Vodno bogastvo Slovenije, 2003; Ogrin, Plut, 2009).
Dežni režim (hidrogram e) je značilen za vodotoke v obsredozemskih pokrajinah (Rižana,
Dragonja, Badaševica, Reka). Višek traja od pozne jeseni do zgodnje pomladi, izrazit nižek je v
poletnih mesecih zaradi visokih temperatur in majhne količine padavin. V letnem poteku imajo
vodotoki z dežnim režimom eno obdobje velikih in eno obdobje malih pretokov (Vodno
bogastvo Slovenije, 2003; Ogrin, Plut, 2009).
Za večino slovenskih rek (izjema Drava in Mura, ki imata zaradi taljenja snega in ledu v alpskem
visokogorju najvišje pretoke v poletnih mesecih) so značilni najnižji pretoki v poletnih mesecih,
od julija do septembra. Ti izraziti pretočni nižki se najočitneje kažejo v Prekmurju in Podravju,
kjer zaradi pomanjkanja padavin, visokih temperatur in posledično močnega izhlapevanja
nekateri vodotoki tudi presahnejo.
Z vidika energetske rabe so pretočni režimi zelo pomembni. Najugodnejši pretočni režim z
vidika energetske rabe imata reki Drava in Mura, ker imata višek pretokov v poletnem obdobju,
medtem ko imajo ostale slovenske reke v poletnih mesecih izrazite nižke in velike pretoke
spomladi oziroma jeseni.
Nizki poletni pretoki, višje temperature in skromen strmec povečujejo poletno občutljivost
večine vodotokov v subpanonski in submediteranski Sloveniji ter pri kraških vodotokih alpskega
in dinarskega sveta. To je ključnega pomena pri upoštevanju na tistih območjih, kjer poteka v
poletnem času intenzivno namakanje, ker presahnitev vodotoka pomeni prenehanje obstoja za
rastlinski in živalski svet, ki je tam živel.

4.4.5. Gostota rečne mreže
Gostota rečne mreže (Grm) je razmerje med skupno dolžino vseh vodnih tokov (D) in površino
porečja (F) in se izraža v kilometrih tekočih voda na km² porečja ali dela porečja (km/km²) (Plut,
2000, str. 51).
Slovenija je razvodna in povirna, kjer se tekoče vode šele oblikujejo, zato je kljub veliki
namočenosti vodna mreža drobna in šibka. Razvoj rečnega omrežja na Slovenskem je posledica
geološkega razvoja, zakrasevanja, poledenitve in pretočitev (Plut, 2000). Če upoštevamo vse
vodotoke, znaša gostota rečne mreže 1,3 km/km², kar uvršča Slovenijo v sam evropski vrh.
Vendar je potrebno tukaj upoštevati dejstvo, da je več kot ena tretjina slovenskih vodotokov
hudourniških ali občasno brez vode. Ob upoštevanju tega dejstva pa znaša gostota rečne mreže v
Sloveniji le 0,6 km/km². Velike razlike obstajajo tudi v gostoti rečne mreže med posameznimi
slovenskimi pokrajinami, kar je posledica kamninske zgradbe (Ogrin, Plut, 2009).
Največjo gostoto rečne mreže ima reka Drava, veliko gostoto imajo tudi potoki Pohorja in
Kozjaka (ponekod tudi 3 km/km²) zaradi neprepustnih kamnin in dobre namočenosti. Nasprotno
pa je redka mreža v Slovenski Istri (0,96 km/km²) in v slovenskem delu Pokolpja (0,52 km/km²)
zaradi kraškega površja (Plut, 2000).
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Preglednica 6: Gostota rečne mreže nekaterih slovenskih rek
Ime reke
Gostota rečne mreže (v km/km²)
Drava
1,88
Mura
1,48
Sava
1,23
Soča
1,16
Ljubljanica 0,89
Vir: Plut, 2000
Večina rečnega omrežja je vezana na štiri glavne reke, Dravo, Sava, Muro in Sočo. Kljub gostoti
rečne mreže pa se le-ta močno razlikuje med posameznimi slovenskimi pokrajinami, predvsem je
opazna razlika med kraškim in nekraškim površjem. Kraško površje ima bolj kot površinsko
razvito podzemljsko rečno mrežo, s številnimi ponornimi jamami in ponikalnicami. Z vidika
energetske rabe vodotokov so kratki kraški vodotoki z občasnimi vodami popolnoma neprimerni.
Kljub gosti rečni mreži (1,3 km/km²) pa je le-ta zaradi prej omenjenih dejavnikov z vidika
energetske rabe manj ugodna.

4.4.6. Specifični odtok
Specifični odtok (sqs) je količina vode, ki odteče s površine porečja v eni sekundi (l/s/km²). Pri
normalnem specifičnem odtoku velja, da je specifični odtok največji v povirnem delu vodotoka
in po toku navzdol postopno upada (glej preglednico št. 7). Specifični odtok se uporablja za
primerjavo porečij, ker upošteva hidrografske dejavnike, kot so količina in oblika padavin,
izhlapevanje, relief in kamninska zgradba (Plut, 2000; Ogrin, Plut, 2009).
Preglednica 7: Prikaz gibanja specifičnega odtoka pri reki Savi (obdobje 1971–2000)
Ime vodotoka Vodomerna postaja Specifični dotok (l/s/km²)
Sava Dolinka
Kranjska Gora
46,6
Sava Bohinjka
Sveti Janez
73,0
Sava
Okroglo
37,4
Sava
Medno
28,2
Sava
Litija
21,7
Sava
Hrastnik
18,6
Sava
Čatež
16,9
Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 102
* specifični odtok na podlagi izračunanih pretokov l/s/km²

Povprečni specifični odtok Slovenije znaša 29 l/s/km². Največji specifični odtoki v Sloveniji so
na območju Julijskih Alp: v zahodnih bohinjskih gorah, v zgornjem delu porečja Soče in Save
Bohinjke, krnskem pogorju, mangartskem pogorju in južnem pogorju Triglava. Za to območje se
uporablja tudi ime hidrološko središče Slovenije. Tu odteče nad 70 l/s/km².
Vzhodnem delu Julijcev, na območju Idrijskega hribovja, Trnovskega gozda ter Snežnika
specifični odtok še vedno presega 50 l/s/km².
Povprečni specifični odtok med 40 in 50 l/s/km² imajo območja osrednjih Kamniško-Savinjskih
Alp, južne bohinjske gore s predalpskih hribovjem ter Trnovski gozd in Nanos (zgornji tok
Kamniške Bistrice, porečje Bače, Selške in Poljanske Sore ter zaledje Vipave).
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Ozemlje s specifičnim odtokom med 30 in 40 l/s/km² zavzema pas gričevij in hribovij od
severozahoda do jugovzhoda države ter pas gorskih predelov na severu (spodnji tok obeh Sor,
Idrijca, Soča od Kobarida do Solkana, Ljubljanica, osrednji del porečja Kolpe in Krke).
Specifične odtoke med 20 in 30 l/s/km² imajo vodotoki, ki ležijo v osrednjem delu države. Na
jugozahodnem delu je to porečje osrednje Vipave in Močilnika ter povirni del reke Reke. V
osrednjem delu obsega območje zahodne Ljubljanske kotline, Barja in krimskega hribovja. Na
vzhodnem delu pa višje predele vzhodnih Karavank in Pohorja, osrednji del Menine planine,
Posavskega hribovja in večino Bele in Suhe krajine.
Majhen specifični odtok med 10 in 20 l/s/km² imajo območja Vipavske doline in reke Reke,
Slovensko primorje, Ljubljanska kotlina, Gorjanci, Krška kotlina in jugovzhodni del Posavskega
hribovja. V to skupino sodi tudi porečje Savinje, Dravinje in Sotle s pritoki ter območje
Slovenskih goric.
Najmanjše odtoke, pod 10 l/s/km², imajo območja na severovzhodu (Prekmurje) in skrajnem
jugozahodu Slovenije (obalni del Primorja) (Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008).
Karta 4: Specifični odtok v l/s/km² (v obdobju 1961–1990)

Vir: Bat, Uhan, 2004, str. 117

Kartografija: Jasmina Mulc

Z vidika energetske rabe pomeni večji specifični odtok več vode v strugi in s tem tudi večji
energetski potencial.
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4.4.7. Odtočni količnik
Odtočni količnik je razmerje med padavinami in odtokom. Prikazuje delež odteklih padavin in je
izražen v odstotkih. Odtočni količnik je odvisen od hidrogeografskih lastnosti povodja, od
količine padavin, izhlapevanja, od tipa pokrovnosti tal, reliefnih in kamninskih značilnosti.
Geografska razporeditev deleža odtoka je podobna razporeditvi specifičnih odtokov. Najmanjši
odtočni količniki so na severovzhodu države. Vrednost odtočnega količnika raste od
severovzhoda proti zahodu skladno z nadmorsko višino.
Osrednji del Prekmurja in vzhodni del Goričkega imajo odtočni količnik 20 %. Porečje Ščavnice
in Pesnice v Slovenskih goricah ter obalna območja imajo odtočni količnik med 30 in 35 %.
Območja Dravinje, Sotle, Voglajne, spodnje Savinje in Krke ter spodnjega Posavja imajo
odtočni količnik med 40 in 45 %. Med 45 in 60 % padavin odteče iz najvišjih predelov Pohorja
in Kobanskega. V to območje sodi še osrednji del Ljubljanske kotline, Ljubljansko barje,
Krimsko hribovje, zgornji del Krke in osrednji del Kolpe ter Vipavska dolina. Odtočni količnik
med 60 in 70 % imajo območja alpsko-dinarske pregrade, ki sega na jugu od Snežnika in
Javornikov preko Kočevskega roga do Trnovskega gozda, Nanosa, Banjšic vse do Goriških brd.
V to območje sodi tudi zahodno predalpsko hribovje (Cerkljansko, Idrijsko in Škofjeloško
hribovje), vzhodni del Julijskih Alp, zahodne Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe. Prav tako
kot specifične odtoke imajo največje odtočne količnike (nad 70 %) porečje Nadiže, Soče nad
Kobaridom, Tolminke in Save Bohinjke z Mostnico (Vodna bilanca Slovenije 1971–2000,
2008).
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5. VODNA BILANCA SLOVENIJE
Razmerje med padavinami, izhlapevanjem in odtokom je v Sloveniji zelo ugodno. Od skupne
količine padavin, ki znaša 1567 mm, jih 650 mm izhlapi in 917 mm odteče.
Vodno bilanco porečja lahko pokažemo s prvim zakonom termodinamike E = Q – W. To
pomeni, da je notranji prirastek energije (E) enak razliki med sprejeto energijo (Q) in pridelano
energijo v sistemu (Plut, 1984, str. 9).
Za izračun vodne bilance se uporablja enačbo: (Plut, 1984, str. 10)
P=R+E+W
P = padavine E = izhlapevanje W = spremembe vodnih
virov
R=S+U
R = skupni odtok U = podzemeljski odtok S = površinski
odtok
P = S + U + E +/- E
Ključni elementi za izračun vodne bilance so padavine, odtok in izhlapevanje.
Slovenske pokrajine se glede na količino razpoložljive vode zelo razlikujejo. Zaradi
orografskega učinka se količina padavin povečuje, ko gremo od morja proti notranjosti Slovenije
in doseže maksimum na alpsko-dinarski pregradi. Z oddaljevanjem od alpsko-dinarske pregrade
proti severovzhodu se količina padavin hitro zmanjšuje.
Tako imajo največjo količino padavin zahodni in osrednji deli Julijskih Alp, povirna območja
Nadiže, Učje, Koritnice, Soče, Tolminke, Bače in Save Bohinjke, kjer pade preko 2500 mm
padavin letno. Preko 2000 mm pade v širšem območju Julijskih Alp in predalpskega gorovja vse
od Tolminskega, preko Cerkljanskega-Idrijskega hribovja do Banjšice, Trnovskega gozda in
Nanosa. Veliko količino padavin imajo tudi Snežnik ter povirje Kolpe s Čabranko. Med 1800 in
2000 mm padavin imajo porečja v Kamniških Alpah, kraške Ljubljanice, zgornji del Vipavske
doline ter Goriška brda. V osrednji Vipavski dolini, porečju Reke in Rižane ter Kolpe, osrednjem
delu Ljubljanske kotline, območju Savinje, Drete in Meže se količina padavin giblje med 1600 in
1800 mm. Območja s povprečno letno količino padavin med 1400 in 1600 mm imajo porečje
Krke preko Ljubljanice, Save do Drete in dela Savinje. Pas od Kolpe na jugu do Drave na severu
ima letno med 1200 in 1400 mm padavin. V to območje sodijo Krka, Kolpa, Savinja in Sava ter
porečja Meže, Mislinje, Pake, Dravinje in zgornji del porečja Sotle. Porečje Pesnice in spodnji
del porečja Sotle prejme med 1000 in 1200 mm padavin letno. Pod 1000 mm pa prejmejo
območja v Prekmurju (Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008). Podobno kot s padavinami je
tudi z razporeditvijo odtoka. Največji dotoki so v Alpah, proti jugu in vzhodu se manjšajo.
Prostorska razporeditev izhlapevanja je ravno obratna od razporeditve padavin in odtoka.
Praviloma velja, da kjer je več padavin in večji odtok, je ponavadi manj izhlapevanja.
V povirjih Soče in Save, v porečjih Nanoščice ter posameznih delih porečij severovzhodne
Slovenije izhlapi manj kot 675 mm vode. Med 675 in 700 mm vode na leto izhlapi v preostalem
delu Alp, Pohorja, Kozjaka, Slovenskih goric ter srednjem Prekmurju. V osrednjem in
vzhodnejšem del Slovenije imamo do 725 mm izhlapevanja letno (Vodna bilanca Slovenije
1971–2000, 2008).
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Karta 5: Elementi vodne bilance (padavine, izhlapevanje in odtok) na ozemlju Slovenije po
porečjih v mm

Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 73
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Kartografija: Jasmina Mulc

6. HIDROENERGIJA KOT OBNOVLJIV VIR ENERGIJE
Dolgoročno predstavljajo obnovljivi viri energije za Slovenijo najpomembnejši vir primarne
energije in nacionalno strateško rezervo. Energetski sektor bi bilo potrebno usmerjati v smeri
izkoriščanja hidroenergije, biomase, geotermalne in sončne energije kakor tudi odpadne toplote.
Dolgoročni cilj je znatno povečati delež obnovljivih virov v bilanci primarne energije
(Energetska politika Slovenije, 1997).
Že leta 1997 je Slovenija v svojih dokumentih poudarila pomen večjega izkoriščanja obnovljivih
virov energije. Z vstopom v Evropsko unijo smo se vključili v strateško reševanje energetskega
vprašanja znotraj EU. Energetska strategija EU temelji na cilju, da pride do zmanjšanja
toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 v primerjavi z letom 1990. Ta cilj je glede na potek in
hitrost reševanja energetske politike EU in tudi Slovenije zelo vprašljiv.
V Sloveniji se sedaj pripravlja novi energetski program, ki naj bi šel v parlamentarno obravnavo
jeseni letošnjega leta. Cilji Nacionalnega energetskega programa (NEP) so povečanje
zanesljivosti oskrbe z energetskimi storitvami, zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva ter
razpoložljivosti in dostopnosti energetskih storitev, spodbujanje okoljske trajnosti, boj proti
podnebnim spremembam ter zagotavljanje socialne kohezivnosti (Zelena knjiga o Nacionalnem
energetskem programu Slovenije, 2010).
Sprašujem pa se, ali bo ta energetski program usmerjen v povečanje rabe obnovljivih virov
energije. Cilj Evropske unije je povečati delež obnovljivih virov energije na 20 %. Danes v
Sloveniji uporabljamo le dobrih 10 % obnovljivih virov energije. Glede na to, da so se začela
intenzivna dogovarjanja o gradnji novega bloka pri Termoelektrarni Šoštanj, dvomim, da je to
ukrep, s katerim bi povečali delež obnovljivih virov energije in zmanjšali izpuste toplogrednih
plinov v ozračje.

6.1. POZITIVNE IN NEGATIVNE POSLEDICE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Obnovljivi viri so trajni in imajo velik potencial. Njihova značilnost je, da zmanjšujejo
energetsko odvisnost od uvoza fosilnih goriv in hkrati omogočajo razvoj posamezne regije.
Njihova slaba stran je časovno spreminjanje moči. Ne moremo je izkoriščati takrat, ko energijo
potrebujemo, ampak takrat, ko je ta na razpolago (neposredna sončna energija, veter,
hidroenergija). Ravno ta nestalnost v časovni dimenziji predstavlja glavno oviro pri
intenzivnejšem izkoriščanju obnovljivih virov.

6.1.1. Prednosti izkoriščanja hidroenergije
– hidroenergija je v primerjavi z drugimi viri električne energije (fosilna goriva, uran)
razmeroma poceni, obnovljiv in čistejši energetski vir;
– pri delovanje HE ne prihaja do odpadkov in emisij ogljikovega dioksida in drugih
onesnaževalcev okolja;
– delovanje HE je lahko čisto, varno in učinkovito;
– zagotavljanje novih delovnih mest;
– stabilnejše obratovanje energetskega sistema in večja samostojnost ter posledično tudi
konkurenčnost.
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6.1.2. Slabosti izkoriščanja hidroenergije
– akumulacijske HE zasedejo veliko prostora, navadno v rodovitnih in gosteje poseljenih
ravninskih območjih;
– gozdovi in drugi naravni ekosistemi so po gradnji HE uničeni (popravljeni ali skrčeni), skupaj
z naselji in kmetijskimi površinami;
– spremenijo se življenjske razmere za rastlinske in živalske vrste v zajezeni reki ter obrečnih
ekosistemih;
– poveča se erozija obrežja (vpliv tudi na zmanjšanje koristnega prostora) akumulacijskih jezer,
izhlapevanje (povečanje koncentracije soli v vodi), temperatura, zniža se vsebnost prostega
kisika, voda je običajno bolj občutljiva na onesnaženje;
– dvig rečne vode negativno vpliva na bližnja območja podtalnice;
– jezovi zadržijo rečne sedimente, zato se akumulacijska jezera zapolnijo v obdobju od nekaj
desetletij do nekaj stoletij;
– akumulacijska jezera spremenijo hidrološke in ekološke razmere pod jezom, v bližini večjih
zbiralnikov je spremenjena tudi mikroklima (Plut, 2000).
Razvoj HE v Sloveniji naj bi šel v dveh smereh, gradnja srednje in malih HE, prilagojene
okoljevarstvenim zahtevam in tehnološkim potrebam elektroenergetskega sistema, ter
obnavljanje in posodabljanje obstoječih HE (Porenta, 2002). Poraba električne energije na
prebivalca v Sloveniji narašča 2,5 % na letni rasti. Električne energije ni mogoče proizvajati na
zalogo, kar pomeni, da mora proizvodnja sproti slediti porabi, ki pa se spreminja preko dneva in
se močno razlikuje od dneva do dneva in preko leta. V zimskih mesecih se poraba močno poveča
med 6. in 9. uro zjutraj ter med 17. in 19. uro popoldan. Medtem ko se v poletnih mesecih začne
poraba povečevati od 19. ure dalje in doseže vrh okrog 22. ure. V teh časovnih obdobjih mora
slovenski elektroenergetski sistem (EES) pokriti potrebe po vršni energiji. Za pokrivanje teh
potreb naj bi skrbele HE na spodnji Savi.
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7. VRSTE HIDROELEKTRARN V SLOVENIJI
Hidroelektrarne izkoriščajo potencialno energijo vode. Primarna energija (pretok vode) je
časovno zelo spremenljiv dejavnik tako med letom, kakor tudi v daljših časovnih obdobjih.
Potencialno energijo vode je mogoče pretvoriti v uporabne oblike zaradi njenega gibanja, ki je
posledica gravitacije. Količina pridobljene energije je odvisna tako od količine vode kot od
višinske razlike vodnega padca. S pomočjo padca vode in njenega prostorninskega pretoka je
mogoče na mestu samem neposredno določati, koliko energije je mogoče proizvesti. Iz tega
razloga so za postavitev vodnih elektrarn zanimivi kraji, kjer je praktično možno doseči ali velik
padec ali velik pretok, najbolj idealno pa je kar oboje. Zaradi pomanjkanja idealnih lokacij za
gradnjo hidroelektrarn imajo številne hidroelektrarne za svoje nemoteno delovanje vodne
zbiralnike, ki so lahko nastali s pomočjo zajezitvenega jezu iz prsti ali betona.
Slika 4: Prikaz pridobivanja električne energije

Vir: Hidroenergija, 2010
Hidroelektrarna pridobiva električno energijo iz potencialne energije vode. Za zajezeno rečno
strugo nastane umetno jezero oziroma akumulacijsko jezero. Voda v akumulacijskem jezeru
predstavlja shranjeno primarno energijo. Po dovodnem tunelu, ki poteka od akumulacijskega
jezera do turbine, se potencialna energija vode spreminja v kinetično energijo, ki je največja tik
pred vstopom v turbino. V turbini se kinetična energija vode pretvori v mehansko in turbina se
zavrti. Na os turbine je nameščen rotor generatorja, ki po principu elektromagnetne indukcije
proizvaja električno energijo. Električna napetost na generatorju je razmeroma nizka, običajno le
nekaj kW, zato se s pomočjo transformatorjev pretvori v višjo napetost, ki omogoča prenos
električne napetosti na daljše razdalje do končnega uporabnika.
V Sloveniji poznamo štiri vrste hidroelektrarn: – pretočne,
– akumulacijske,
– pretočno-akumulacijske,
– črpalne.
35

Pretočne hidroelektrarne so tiste HE, kjer se vsa voda, ki doteka do elektrarne, sproti porablja
oziroma pretvarja v električno energijo. Moč take HE je odvisna od trenutnega dotoka oziroma
pretoka reke. Večina hidroelektrarn na Dravi je pretočnega značaja.
Slika 5: Pretočna hidroelektrarna Dravograd

Vir: HE Dravograd, 2010
Akumulacijske hidroelektrarne so tiste HE, kjer imajo za pregrado akumulacijsko jezero, v
katerem se voda shranjuje v času manjšega povpraševanja po električni energiji. Ko potreba po
električni energiji naraste, pa se voda iz akumulacije porablja. Primer takšne HE je tudi HE
Moste.
Slika 6: Pregrada akumulacijske HE Moste

Vir: Obnova HE Moste, 2010
Pretočno-akumulacijske hidroelektrarne so tiste HE, ki sicer imajo za pregrado jezero, vendar
pa je le-to manjše kot pri akumulacijskih in omogoča le shranjevanje vode v nočnem času, ko so
potrebe po električni energiji manjše, ter porabo vode podnevi, ko potrebe po električni energiji
narastejo.
Črpalne hidroelektrarne so tiste HE, kjer se voda zbira v dveh zbiralnikih na različnih
nadmorskih višinah. Delujejo tako, da se v času, ko je električne energije dovolj, s pomočjo
električnih črpalk polni zgornji zbiralnik, ko pa elektrike primanjkuje, pa voda iz višje ležečega
zbiralnika teče skoti turbino in poganja generator električne energije. Tako uporablja viške
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električne energije in izkorišča veliko razliko v cenah električne energije. Prva pretočna
hidroelektrarna pri nas se nahaja na reki Soči, to je HE Avče, ki je začela z obratovanjem 1. 4.
2010 (SENG, 2010).
Slika 7: Črpalna HE Avče v gradnji

Vir: Črpalna HE na reki Soči, 2010
Hidroelektrarne ločimo tudi po velikosti. Glede na inštalirano moč in velikost akumulacije lahko
HE razvrstimo v 5 kategorij: velike (nekaj 100 MW),
srednje (nekaj 10 MW),
male (manj kot 10 MW),
mini (manj kot 2 MW),
mikro (manjše od 100 kW).
V Sloveniji poznamo male in velike hidroelektrarne. Za male HE veljajo tiste, katerih moč ne
presega 10 MW in takih je v Sloveniji okrog 30. Velike HE imajo moč nekaj 100 MW, so naše
največje HE in se nahajajo na Dravi, Savi in Soči.
Električno energijo v Sloveniji proizvajajo javne elektrarne in neodvisni proizvajalci, to so male
industrijske ali zasebne elektrarne, ki lahko obratujejo otočno ali vzporedno z elektroenergetskim
sistemom. Otočno obratovanje elektrarne pomeni samostojno obratovanje brez povezav z
elektroenergetskim sistemom. Take HE najpogosteje proizvajajo električno energijo za delno
preskrbo industrijskega obrata. Male HE, ki obratujejo vzporedno z elektroenergetskim
sistemom, so z daljnovodi povezane z njim, proizvedeno električno energijo pa večinoma v
celoti oddajajo v omrežje. Kljub velikemu številu malih HE v Sloveniji je njihov proizvodni
delež zaradi majhnih inštaliranih moči majhen (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 218).
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8. HIDROGEOGRAFSKA OZNAKA POREČIJ SLOVENIJE
8.1. POREČJE MURE ALI POMURJE
8.1.1. Geografski oris
Porečje Mure zavzema skrajni severovzhodni del Slovenije. Na levem delu Pomurja se nahaja
Prekmurje, na desnem delu porečja Mure pa Prlekija. Reka Mura, ki izvira v Avstriji na
nadmorski višini 1898 metrov, je dolga 445 km. Velikost njenega porečja je 14304 km². Več kot
polovica površine porečja leži v Avstriji. Slovenski del porečja je velik 1393 km² (6,9 %
površine države), hrvaški 987 km² in madžarski 1911 km². Reka Mura, ki najprej predstavlja
državno mejo med Avstrijo in Slovenijo, nato pa še med Hrvaško in Slovenijo, meri v dolžino na
slovenskem ozemlju 96 km (Globevnik, L., 2009). Porečje Mure sestavljajo subpanonske
ravnice in gričevja, s prevlado terciarnih kamnin ter pleistocenskih prodnih nasipov ob Muri.
Glavna, vendar pretočno precej šibka pritoka, sta Ledava in Ščavnica, ki odvajata vode iz
terciarnega in gričevnatega porečja Mure, in obmejna reka Kučnica (Plut, 2000). Velik del
porečja reke Mure v Sloveniji ima tudi pomembne zaloge podzemne vode.
Karta 6: Porečje Mure

Vir: Ogrin, Plut, 2009, str. 99

Kartografija: Jasmina Mulc

8.1.2. Osnovne hidrološke značilnosti
Za Pomurje je značilno zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije. Prevladuje
subkontinentalni padavinski režim, s prevladujočim poletnim viškom padavin v obliki ploh in
neviht. Količina padavin je tukaj glede na slovensko povprečje za polovico manjša. Izrazite so
tudi temperaturne razlike med poletnimi in zimskimi meseci (Ogrin, Plut, 2009).
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Za Muro je značilen snežni pretočni režim, z nizkimi zimskimi in nadpovprečno visokimi
poletnimi pretoki. To je posledica lege v avstrijskem visokogorju, kjer pride zaradi taljenja snega
in ledu do snežne retinence in posledično visokih pretokov na prehodu iz pomladi v poletje.
Vendar se reka Mura močno razlikuje od ostalih vodotokov v Pomurju. Za Ledavo in Ščavnico,
ki sta tipična vodotoka v tem delu Slovenije, velja dežno-snežni rečni režim, še natančneje pa
subpanonski podtip, za katerega so značilni izraziti spomladanski viški in poletni nižek (Vodno
bogastvo Slovenije, 2003).

Slika 8: Rečni režimi vodotokov v Pomurju
Mura - Gornja Radgona I

Ščavnica - Pristava I

Ledava - Polana I

Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 93

Preglednica 8: Osnovne hidrološke značilnosti Pomurja v obdobju 1961–1990
Porečje

Površina
(km²)

Delež
površine
(%)

Gostota
rečne mreže
(km/km²)

Padavine
(mm)

Odtok
(mm)

Odtočni
količnik
(%)

Pomurje
Slovenija

1393
20274

6,9
100

1,6
1,4

903
1567

228
917

25
59

Vir: Bat, Uhan, 2004, str. 114; Plut, 2000, str. 54
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Specifični
odtok
(l/s/km²)
7,3
29,0

8.1.2.1. Strmec
Povirni del reke Mure se nahaja v Avstriji. V srednjem toku ima reka Mura povprečni padec 2,08
promila (‰), ob prihodu na ravnino, pri vstopu na slovensko ozemlje (vodomerna postaja
Cmurek), se padec začne zmanjševati in v povprečju znaša 1,11 ‰.

Preglednica 9: Padci reke Mure na posameznih odsekih
odsek reke
dolžina (km) padec (‰)
obmejna Mura
38
1,42
Šratovci-Grbina
26
1,15
Gibina - državna meja s Hrvaško
32
0,84
Vir: Vodnogospodarske osnove Slovenije, 1978, str. 55

Preglednica 10: Po dolžini vodotokov odpade v porečju reke Mure:
na samo Muro
98 km 15,5 ‰
na vodotoke nad 20 km 233 km 36,7 ‰
na vodotoke pod 20 km 303km 47,8 ‰
skupno
634 km 100,0‰
Vir: Vodnogospodarske osnove Slovenije, 1978, str. 55
Zaradi naglega zmanjšanega padca reke Mure skozi Slovenijo je za nestabiliziran odsek struge,
od Veržeja navzdol, značilno zasipavanje z meandriranim prelaganjem korita.

8.1.3.2. Rečni pretok
Za pretok velja, da se njegova količina po toku navzdol povečuje, ker v reko doteka voda iz
njenega porečja. Na pretok vode vplivajo količina in vrsta padavin ter njihova časovna
razporeditev.

Preglednica 11: Osnovne značilnosti rek v Pomurju (obdobje 1971–2000)
Ime
Vodomerna
Srednji letni pretok
Specifični odtok
vodotoka
postaja
(sQs) (v m³/s)
(l/s/km²) *
Mura
Gornja Radgona I
153,73
5,6
Ščavnica
Pristava
2,11
8,5
Ledava
Polana I
1,16
6,5
Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 93–104

Odtočni
količnik (%)**
23,6
27,9
22,8

* specifični odtok na podlagi izračunanih pretokov l/s/km²
** klimatski odtočni količnik na osnovi izračunanih pretokov

Za reke v Prekmurju veljajo, gledano slovensko povprečje, najnižje vrednosti specifičnega
odtoka in tudi odtočnega količnika. To je posledica celinskega podnebja z letno količino
padavin, ki se giblje med 800 in 900 mm. Gre za nižinske reke, za katere je značilno, da je
specifični odtok nizek (najvišji je v povirnem delu), prav tako pa so nizke tudi vrednosti
odtočnega količnika, ki nam pove razmerje med padavinami in odtokom.
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Z vidika hidroenergetske rabe je primeren pretok reke Mure, veliko manj pa strmec. Majhen
strmec, ki se izrazito znižuje od prihoda Mure na slovensko ozemlje vse do slovensko-hrvaške
meje, pa je premajhen oziroma bi bilo nujno potrebno veliko zajezitveno jezero, ki pa bi s seboj
prineslo nepopravljive posledice v okolju. Se pa na reki Muri, tik ob slovensko-avstrijski meji,
nahaja mala HE Čeršak (glej poglavje 8.1.5). Ledava in Ščavnica z vidika izkoriščanja
hidroenergije nista primerni, imata zelo nizek pretok preko celega leta, prav tako tudi specifični
odtok in odtočni količnik.

8.1.3. Vodna bilanca Pomurja
Pomurje je regija z najmanjšimi količinami vode Sloveniji. V celotnem Pomurju imajo
povprečno 897 mm padavin, izhlapi jih 693 mm in odteče 204 mm na leto. Na levem bregu Mure
je padavin povsod pod 900 mm, na skrajnem vzhodnem delu celo pod 850 mm. Letna količina
izhlapevanja znaša 693 mm in ima geografsko malo odstopanja. Največ vode izhlapi iz območij
pokritih z gozdom. Posledica takega izhlapevanja in padavin so nizke vrednosti vodotokov, ki so
tudi najnižji v Sloveniji. Na desnem bregu Mure odteče okrog 300 mm vode in količina odtoka
pada proti vzhodu. Vodna bilanca Pomurja je izdelana na podlagi podatkov za obdobje 1971–
2000.

8.1.4. Omejitveni dejavniki
Za reko Muro, poleg Drave seveda, velja snežni-dežni režim, kar je z vidika energetskega
izkoriščanja zelo v redu. Vendar so ravno pri reki Muri konflikti med posameznimi interesnimi
skupinami najbolj izraziti. Na eni strani imamo gospodarstvo ter vse večjo potrebo po električni
energiji s strani prebivalstva, na drugi strani pa okoljevarstvenike in zagovornike za ohranitev
narave in vsega njenega bogastva.
Urbanizacija, predvsem razpršena poseljenost porečja in velik delež kmetijskih površin (še
enkrat večji od slovenskega porečja), povzročajo prekomerne vsebnosti hranil (dušikove in
fosforjeve spojine) v vodi in pomembne hidromorfološke obremenitve na večini vodnih teles. Da
bi bila naselja in kmetijske površine v ravninskem delu porečja manj poplavno ogrožena in
primerna za gradnjo in intenzivno kmetovanje, se je reko Muro in njene tri glavne pritoke v
preteklosti stalno urejevalo. Zgrajeni so bili zadrževalniki vode, protipoplavni nasipi ob Muri,
razbremenilni kanali, struge rek pa se je večinoma izravnalo in poglobilo.
Tako se je gladina podzemne vode med leti 1980 in 1995 znižala za 20 do 25 cm, od začetka 20.
stoletja do danes pa do 2 m. Dno reke Mure se je v tem obdobju znižalo za enake vrednosti.
Problemi nižanja nivojev podzemne vode v aluvialnih vodonosnikih reke Mure v Sloveniji in
krčenja vodnih in obvodnih habitatov v prostoru reke Mure v Sloveniji so nastali kot posledica
sprememb rabe tal na celotnem porečju reke Mure, ne le v Sloveniji, temveč tudi v Avstriji v
zadnjih 200 letih. Manj dogodkov, ko se pojavljajo visoki pretoki in krajše trajajoče poplave ter
daljše suše, kažejo na spremenjen odtočni hidrološki režim. Rečni prostor reke Mure v Slovenji
se je zmanjšal za 35 %, skupna dolžina ohranjenih rečnih rokavov glede na leto 1954 pa za 70 %.
Povprečna širina struge reke Mure v Sloveniji je 78 m, v letu 1954 je bila 85 m. Ohranitev zalog
podzemne vode v vodonosnikih Mure in ugodnih ekoloških dejavnikov za obstoj vodnih in
obvodnih habitatov v rečnem prostoru Mure je odvisna predvsem od dejstva, da je v tleh
poplavnega prostora reke stalno prisotna voda, rečni rokavi vodnati, mrtvice pa pogosteje
omočene (Globevnik, 2009).
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Zaradi številnih posegov (uravnave strug, obrežna zavarovanja, prečne usmerjevalne zgradbe
itd.) na reki Muri in njenih pritokih v preteklosti se je rečni prostor s tem ekološko osiromašil.
Kljub temu je danes to območje ovrednoteno kot naravovarstveno pomemben habitatni prostor z
visoko biotsko pestrostjo. Zaradi dejstva, da tu živi veliko evropsko ogroženih vrst živali in raste
kar 8 rastlinskih združb iz seznama Habitatne direktive, je bilo območje razglašeno za območje
Natura 2000 (Ministrstvo za okolje in prostor 2007). Okoljevarstveno so torej nižinski poplavni
gozdovi, stari rečni rokavi in mrtvice, rečni otoki, prodišča in erozijska območja v strugah
izredno pomembni, saj ne pomenijo le življenjski prostor za obstoj ogroženih vrst živali in
rastlin, temveč tudi omogočajo daljši čas infiltracije površinske vode v tla, razporejanje visokih
voda po večji površini in intenzivnejše procese kemijske, (mikro)biološke razgradnje dušikovih
in fosforjevih spojin in nevarnih kemijskih snovi v vodi (Globevnik, 2009).

Karta 7: Območja Natura 2000

Vir: Natura 2000, 2010
Zaradi vseh zgoraj omenjenih dejavnikov gradnja večjih hidroelektrarn na Muri ne bi bila
smotrna odločitev. Predstavljala bi globok in nepopravljiv poseg v okolje. Posledice
spremenjenega hidrološkega režima na Muri zaradi HE v Avstriji imajo že danes za posledico
manjše število poplav na leto, zmanjšanje rečnega prostora in same struge. Mura s svojimi
rečnimi rokavi, mrtvicami in močvirnatimi območji predstavlja »brezplačno čistilno napravo« ter
hkrati omogoča poplavnim vodam prosto razlivanje in ne ogroža urbanizirane in kmetijske
površin.

8.1.5. HE na Muri
Danes se na reki Muri nahaja mala HE Čeršak, ki je pod okriljem Dravskih elektrarn. Nahaja se
na slovensko-avstrijski meji.
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Slika 9: Mala HE Čeršak

Vir: Dravske elektrarne Maribor, 2010.
Na območju današnje male HE so v preteklosti že izkoriščali moč vode za pogon delovnih
strojev. Elektrarna je bila leta 1955 rekonstruirana. Gre za elektrarno kanalskega tipa s padcem 3
metrov. Sedanjim pretokom 27,3 m3/s doseže moč 662 kW in lahko letno proizvede 4,7 milijona
kWh električne energije. Deluje z odvzemnim jezom, urejenim na način talnega praga v koritu
Mure, in 1290 metrov dolgim dovodnim kanalom. Kanal ima dva bočna varnostna preliva, pri
strojnici pa je še dodatni varnostni preliv z zapornicami. Strojnična zgradba ima tri Francisove
turbine. Ena poganja asinhronski generator, drugi dve turbini, ki sta mehansko povezani, pa
poganjata sinhronski generator. Odvodni kanal je dolg 1600 m.
Preglednica 12: Mala HE Čeršak
Ime
hidroelektrarne

Letna
proizvodnja
(mio kWh)

Moč na
pragu
(MW)

Število agregatov

Čeršak
4,7
0,662
Vir: Dravske elektrarne Maribor, 2010
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Nazivna
Inštaliran
moč
pretok
generatorjev
(m³/s)
(MVA)
1,755
27,3

8.2. POREČJE DRAVE ALI PODRAVJE
8.2.1. Geografski oris
Reka Drava izvira v severni Italiji na Toblaškem polju, blizu meje z Avstrijo. Dolžina njenega
toka po ozemlju Slovenije znaša 145 kilometrov. Površina porečja Drave v Sloveniji meri 3252
km² in obsega različne hidrogeološke značilnosti površja, alpsko in kraško porečje Meže,
predalpsko in nekraško območje Kozjaka in Pohorja (neprepustne, metamorfne in magmatske
kamnine), predalpsko in subpanonsko porečje Dravinje z Dravinjskimi goricami ter ravninsko in
prodno Dravsko-Ptujsko polje (Plut, 2000). Pomembna pritoka Drave sta Meža z Mislinjo, ki se
izlivata v Dravo pri Dravogradu, ter Dravinja in Pesnica, ki se izlivata v Dravo pod Ptujem.
Karta 8: Porečje Drave

Vir: Ogrin, Plut, 2009, str. 99

Kartografija: Jasmina Mulc

8.2.2. Osnovne hidrološke značilnosti
Za Podravje je značilno zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije. Prevladuje
subkontinentalni padavinski režim, s prevladujočim poletnim viškom padavin v obliki ploh in
neviht. Količina padavin se giblje med 1000 in 1100 mm. Izrazite so tudi temperaturne razlike
med poletnimi in zimskimi meseci (Ogrin, Plut, 2009).
Tudi za Dravo je značilen snežni pretočni režim, z nizkimi zimskimi in nadpovprečno visokimi
poletnimi pretoki. To je posledica lege v avstrijskem visokogorju, kjer pride zaradi taljenja snega
in ledu do snežne retinence in posledično visokih pretokov na prehodu iz pomladi v poletje
(Vodno bogastvo Slovenije, 2003). Za Mežo je značilen snežno-dežni pretočni režim, z dvema
viškoma (pomladni višek je bolj izrazit od jesenskega) in izrazitim zimskim nižkom zaradi
snežne retinence. Dravinja in Pesnica imata dežno-snežni pretočni režim, natančneje med
subpanonski podtip. Značilen je izrazit spomladanski višek in poletni nižek, ki je posledica
majhne količine padavin in močnega izhlapevanja (Ogrin, Plut, 2009).
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Slika 10: Rečni režimi vodotokov v Podravju
Dravinja - Videm

Meža - Otiški vrh

Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 93–94

Preglednica 13: Osnovne hidrološke značilnosti Podravja v obdobju 1961–1990
Porečje

Površina
(km²)

Delež
površine
(%)

Gostota
rečne mreže
(km/km²)

Padavine
(mm)

Odtok
(mm)

Odtočni
količnik
(%)

Podravje
Slovenija

3269
20274

16,1
100

2
1,4

1222
1567

571
917

47
59

Specifični
odtok
(l/s/km²)
18,1
29,0

Vir: Bat, Uhan, 2004, str. 114; Plut, 2000, str. 54
Za porečje reke Drave velja, da ima največjo gostoto rečne mreže v Sloveniji (glej preglednico
št. 7). Podatki glede na preglednico št. 7 se nekoliko razlikujejo zaradi različnega časovnega
obdobja, vendar kljub temu jasno pokažejo na nadpovprečno rečno mrežo glede na slovensko
povprečje. Največjo rečno mrežo pa imajo potoki na Pohorju in Kozjaku zaradi neprepustnih
magmatskih in metamorfnih kamnin.

8.2.2.1. Strmec
Povirni del reke Drave se nahaja v avstrijskem visokogorju. Pri prehodu iz alpskega sveta se
padec Drave pri prehodu skozi Celovško kotlino že znatno zmanjša, na 1,26 ‰.
Preglednica 14: Padci reke Drave na posameznih odsekih
odsek reke
dolžina (km) padec (‰)
Dravograd-Maribor
60
1,29
Maribor-Ormož
56
1,05
Vir: Vodnogospodarske osnove Slovenije, 1978, str. 70
Preglednica 15: Po dolžini vodotokov odpade v porečju reke Drave:
na samo Dravo
145 km 8,7 ‰
na vodotoke nad 20 km 380 km 22,8 ‰
na vodotoke pod 20 km 1136 km 68,5 ‰
skupno
1661 km 100,0‰
Vir: Vodnogospodarske osnove Slovenije, 1978, str. 70
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V zgornjem toku so zaradi hudourniškega značaja Drave in njenih pritokov izraziti erozijski
procesi, ki vplivajo na zasipavanje zajezitvenih akumulacij na območju verig HE severno od
Maribora ter prelaganje in zasipavanje rečnega korita od Maribora navzdol.

8.2.2.2. Rečni pretok
Preglednica 16: Osnovne značilnosti rek v Podravju (obdobje 1971–2000)
Ime
Vodomerna
Srednji letni pretok
Specifični odtok
vodotoka
postaja
(sQs) (v m³/s)
(l/s/km²) *
Meža
Otiški vrh
12,11
20,6
Dravinja
Videm
11,16
17,6
Pesnica
Zamušani
4,96
11,3
Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 93-94

Odtočni
količnik (%)**
48,0
44,,0
34,5

* specifični odtok na podlagi izračunanih pretokov l/s/km²
** klimatski odtočni količnik na osnovi izračunanih pretokov

Tipični vodotoki Podravja, Meža, Dravinja, Pesnica, imajo majhen specifični odtok, giblje se
med 10 in 20 l/s/km². Odtočni količnik je že nekoliko višji glede na Pomurje, ker ta območja,
predvsem Pohorje in Kozjak, prejmejo večjo količino padavin in je poletno izhlapevanje manj
izrazito. Vendar so srednji letni pretoki rek premajhni za izkoriščanje hidroenergije s pomočjo
velikih HE.
Na drugi strani je reka Drava, ki je v celotnem svojem toku po slovenskem ozemlju prepredena s
HE. Zaradi zajezitvenih območij stalnega nadzora in regulacije pretoka vode je njen tok danes
popolnoma »umeten«.

8.2.3. Vodna bilanca Podravja
V celotnem Podravju pade povprečno 1244 mm padavin, izhlapi 697 mm in odteče 574 mm
vode letno. Najmanj padavin prejmejo območja Slovenskih goric. Nekoliko večje količine so
deležna območja Dravsko-Ptujskega polja, Haloz in obronkov Pohorja. Količina padavin narašča
z nadmorsko višino proti višjim predelom Pohorja in zahodnih Karavank. Izhlapevanje je
največje v Halozah, kjer znaša preko 800 mm, najmanjše pa na območju Slovenskih goric in
Dravskega polja ter višjih predelov Pohorja in Karavank (650 mm letno). Odtoki so najmanjši na
vzhodnem delu, okrog 300 mm, najvišji pa v višjih predelih Pohorja in Karavank, kjer presežejo
1100 mm letno. Vodna bilanca Pomurja je izdelana na podlagi podatkov za obdobje 1971–2000.

8.2.4. Omejitveni dejavniki
Reka Drava je s hidroenergetskega potenciala že močno izkoriščena. Pomembno je, da se
obstoječi objekti temeljito obnovijo ter pri tem v čim večji meri izkoristijo dani energetski
potencial reke. Poseg v okolje je bil z gradnjo osmih HE močan, pomembno pa je, da se ohrani
skrb za okolje ter posamezne vodne površine nameni za rekreacijo in večjo kvaliteto življenja
okoliškega prebivalstva (primer Ptujsko jezero).
Kot glavni omejitveni dejavnik pri reki Pesnici vidim okoljske posledice. Vsak poseg v rečni
režim pomeni šok za floro in favno. Poleg tega teče Pesnica ob vznožju Slovenskih goric in po
Ptujskem polju. Gre za območje intenzivnega kmetijstva, ki z uporabo različnih kemičnih
sredstev povečuje delež dušikovih in fosforjevih spojin v vodi. V primeru izgradnje HE bi bila
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nujna zajezitev, ker pretok ne omogoča drugačne vrste HE. V zajezitvenem območju bi se začele
nalagati dušikove in fosforjeve spojine, zmanjšan pretok bi posledično močno zmanjšal
samočistilne sposobnosti in vodotok ne bi več služil svojemu namenu. Podobno velja tudi za
reko Dravinjo, le da se ta nahaja na Dravskem polju, za katerega je prav tako značilno intenzivno
kmetijstvo ter močna urbanizacija z razpršeno poselitvijo. Reka Meža ima med omenjenimi
tremi vodotoki največji pretok. Se mi pa tukaj pojavlja vprašanje, ali je smiselno zgraditi večjo
HE, ker je bližini reka Drava, kjer se nahaja cela veriga velikih HE.

8.2.5. Hidroelektrarne na Dravi
Reka Drava je na ozemlju naše države v celoti izkoriščena z osmimi velikimi hidroelektrarnami
in eno malo hidroelektrarno. Poleg tega pa Dravske elektrarne Maribor (DEM) upravljajo še z
eno malo hidroelektrarno, ki se nahaja na reki Muri. Skupna moč Dravskih elektrarn v Sloveniji
je 577 MW. Celotna proizvodnja električne energije elektrarn na Dravi predstavlja okrog 25,5 %
skupne električne energije proizvedene v Sloveniji. Prva v verigi hidroelektrarn je Dravograd,
sledijo Vuzenica, Vuhred, Ožbalt, Fala, Mariborski otok, Zlatoličje in Formin. Mala HE Melje se
nahaja pri Mariboru, mala HE Ceršak pa na reki Muri na avstrijsko-slovenski meji.
Ob povprečnem letnem pretoku proizvedejo hidroelektrarne na Dravi 2656 milijonov kWh
električne energije. Največ električne energije proizvedejo elektrarne v poletnem obdobju, to je
1241 milijonov kWh, v prehodnem obdobju 822 milijonov kWh, najmanj pa v zimskem
obdobju, okrog 593 milijonov kWh. Največji delež predstavljata HE Zlatoličje (21,7 %) in HE
Formin (20,6 %) (Dravske elektrarne Maribor, 2010).
Leta 2005 so končali s temeljito prenovo šestih HE, Dravograd, Vuzenica, Vuhred, Ožbalt, Fala
in Mariborski otok, s katero so povečali zmogljivost hidroelektrarn za 67 MW, s tem se je
proizvodna moč povečala za desetino (Dravske elektrarne Maribor, 2010).

Slika 11: Hidroelektrarne na reki Dravi

Vir: Dravske elektrarne 2010
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Preglednica 17: Primerjava hidroelektrarn na Dravi
Ime
Letna
Moč na
Število agregatov
hidroelektrarne proizvodnja
pragu
(mio kWh)
(MW)
142
26
Dravograd
247
56
Vuzenica
297
72
Vuhred
305
73
Ožbalt
260
58
Fala
270
60
Mariborski
otok
577
114
Zlatoličje
548
116
Formin
5,1
0,680
Melje
4,7
0,662
Ceršak
Vir: Dravske elektrarne Maribor, 2010

3
3
3
3
3
3
2
2
1
2

Nazivna
Inštaliran
moč
pretok
generatorjev
(m³/s)
(MVA)
36
420
78
550
90
550
90
550
74
550
78
550
148
148
1,18
1,755

450
500
10
27,3

Slika 12: Povprečni delež posamezne elektrarne v skupni proizvodnji DEM

Vir: Dravske elektrarne Maribor, 2010
Podatke o posamezni hidroelektrarni na Dravi sem našla na spletni strani Dravskih elektrarn
Maribor.

8.2.5.1 HE DRAVOGRAD
HE Dravograd je prva v verigi hidroelektrarn na slovenskem delu Drave. Njena gradnja sega v
čas druge svetovne vojne. Z gradnjo so začeli leta 1941 in jo končali leta 1944, vendar je že
naslednje leto doživela precejšnje uničenje zaradi bombardiranja. Sledila je temeljita obnova in s
tremi agregati je začela delovati leta 1955.
Zajezitev Drave je povzročila nastanek jezera v dolžini desetih kilometrov. Jez sestavljajo trije
turbinski stebri med štirimi pretočnimi polji ter leva in desna obrežna zgradba. Pretočna polja so
široka 24 metrov in imajo kljukaste železne zapornice.
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8.2.5.2 HE VUZENICA
Hidroelektrarna Vuzenica je druga v verigi HE na Dravi. Gre za pretočno hidroelektrarno
stebrnega tipa, ki izkorišča 13,8 metrov padca in pri sedanji moči 56 MW na leto proizvaja 247
milijonov kWh. Za zajezitvijo je nastalo jezero dolgo 12 kilometrov. Jezovno zgradbo sestavljajo
trije turbinski stebri med štirimi pretočnimi polji, ki so široka 18,75 metrov, ter leva in desna
obrežna zgradba.

8.2.5.3 HE VUHRED
HE Vuhred deluje na območju, kjer se Radeljsko polje zapira v ozko rečno korito. Z gradnjo so
začeli leta 1952 in jo končali leta 1958. Po prenovi, ki se je končala leta 2005, so povečali moč
na 72 MW. Za jezom, ki ga sestavljajo trije stebri in štiri pretočna polja, je nastalo akumulacijsko
jezero, dolgo 13 kilometrov.

Slika 13: HE Vuhred

Vir: Dravske elektrarne Maribor, 2010.

8.2.5.4 HE OŽBALT
Hidroelektrarna Ožbalt je bila zgrajena kot dvojčica HE Vuhred. Njena gradnja je potekala med
leti 1957 in 1960. Zgrajena je podobno kakor ostale hidroelektrarne na Dravi. Za zajezitveno
zgradbo je nastalo jezero, dolgo 12,7 kilometrov. Jez sestavljajo trije turbinski stebri s štirimi
vmesnimi pretočnimi polji, ki so široki 17 metrov. S prenovo v 90. letih 20. stoletja so povečali
moč na 73 MW.

8.2.5.5. HE FALA
Hidroelektrarna Fala je najstarejša hidroelektrarna na Dravi na slovenskem ozemlju. Njena
gradnja sega v leto 1913. Zaradi stalnega naraščanja potrebe po električni energiji so povečevali
tudi njeno moč. Zadnjo prenovo je doživela v času obnove zgornjih dravskih elektrarn konec 20.
stoletja. Deluje z močjo 58 MW in na leto proizvede 260 milijonov kWh električne energije.
Hidroelektrarna Fala predstavlja tehnično dediščino na Slovenskem, saj ponuja na ogled
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nekdanjo strojnico, kjer se lahko obiskovalci seznanijo z načinom pridobivanja električne
energije z izkoriščanjem energije vode.

Slika 14: HE Fala iz leta 1918

Vir: Dravske elektrarne Maribor, 2010.

Slika 15: HE Fala

Slika 16: Kaplanova turbina

Avtor: Jasmina Mulc

8.2.5.6. HE MARIBORSKI OTOK
Hidroelektrarna Mariborski otok je najnižje ležeča pretočna hidroelektrarna stebrnega tipa na
Dravi in se nahaja pred Mariborom. Izkorišča 14,2 metra padca, kar je posledica zajezitve.
Zajezitveno jezero meri 15,5 kilometra. Jezovno zgradbo sestavljajo trije turbinski stebri s štirimi
pretočnimi polji, ki so široka nekaj manj kot 19 metrov. Moč hidroelektrarne Mariborski otok je
60 MW, njena letna proizvodnja električne energije znaša 270 kWh.

8.2.5.7. HE ZLATOLIČJE
Hidroelektrarna Zlatoličje se nahaja med Mariborom in Ptujem. Je največja kanalska
hidroelektrarna na Slovenskem. Izkorišča 33 metrov padca in pri moči 114 MW omogoča letno
proizvodnjo 577 milijonov kWh električne energije. HE Zlatoličje proizvede eno petino celotne
električne energije na verigi dravskih elektrarn. Zgrajena je bila med leti 1964 in 1969. Ima od
struge ločena odvodni in dovodni kanal, akumulacijski jez ter jezovno zgradbo v Melju pri
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Mariboru. Dovodni kanal je dolg 17,2 kilometrov in delno vkopan v zemljo. Odvodni kanal je
dolg 6,2 kilometra. Jezovna zgradba ima šest pretočnih polj, širine 17 metrov. Na jezu je
vgrajena mala hidroelektrarna Melje. Prenova HE Zlatoličje predvideva zamenjavo generatorske
in turbinske opreme ter povečanje proizvodnje električne energije in zagotavljanje večje varnosti
za okolje in ljudi.

Slika 17: HE Zlatoličje

Slika 18: Prerez strojnice

Vir: Dravske elektrarne Maribor, 2010.

8.2.5.8. MALA HE MELJE
Hidroelektrarna Melje je umeščena na jezovni zgradbi Melje. Pretočna sposobnost znaša 0,68
MW in na leto proizvede 5,1 kWh električne energije.

Slika 19: HE Melje

Vir: Dravske elektrarne Maribor, 2010.

8.2.5.9. HE FORMIN
Hidroelektrarna Formin je zadnja v verigi dravskih elektrarn ter druga po količini proizvedene
električne energije. Z zajezitvijo reke Drave z jezom pri Markovcih je nastalo največje slovensko
umetno jezero imenovano Ptujsko jezero, ki v dolžino meri 7 kilometrov. Hidroelektrarna je bila
dograjena leta 1978 in je zasnovana kot kanalska elektrarna. Izkorišča 29 metrov padca med
Ptujem in državno mejo s Hrvaško. Z močjo 116 MW na leto proizvede 548 milijonov kWh
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električne energije. Jez ima šest pretočnih polj, širine 17 metrov. Dovodni kanal je dolg 8,1
kilometra in je delno vkopan. Odvodni kanal je dolg 8,5 kilometrov.

Slika 20: Jez Markovec

Slika 21: Pogled na Ptujsko jezero

Vir: Dravske elektrarne Maribor, 2010.

Avtor: Jasmina Mulc
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8.3. POREČJE SAVE ALI POSAVJE
8.3.1. Geografski oris
Porečje Save na ozemlju Slovenije (brez Pokolpja) obsega 53 % našega ozemlja. Zajema
raznovrstne pokrajinske enote: visokogorski svet (Julijske Alpe, Savinjske Alpe in Karavanke),
obsežno predalpsko hribovje s kotlinami (Ljubljanska in Celjska kotlina), del dinarsko kraškega
sveta (porečje Ljubljanice, Krke in Kolpe) ter manjši del subpanonskega sveta (porečje Sotle)
(Plut, 2000).
Gre za obsežno območje Slovenije, kjer so razlike med zahodnim in vzhodnim delom očitne.
Zahodni del sodi v submediteranski padavinski režim, s primarnim viškom padavin jeseni in
sekundarnim spomladi ter izrazitim nižkom poleti. Vzhodni deli Posavja pa pripadajo
subkontinentalnemu padavinskemu režimu, z največjo količino padavin poleti v obliki ploh in
neviht, ter nižkom pozimi.
Karta 9: Porečje Save

Vir: Ogrin, Plut, 2009, str. 99

Kartografija: Jasmina Mulc

8.3.2. Osnovne hidrološke značilnosti
Za porečje Save je značilno menjavanje različnih tipov podnebja. Za visokogorska območja je
značilno gorsko podnebje z nizkimi letnimi temperaturami in veliko količino padavin. Večji del
Posavja sodi v zmerno celinsko podnebje, za katerega je značilno, da se celinskost stopnjuje od
zahoda proti vzhodu predvsem od alpsko-dinarske pregrade. Podnebne razlike znotraj porečja
Save nam nazorno prikazujeta karta in slika pod številko 2.
Porečje Save je naše največje porečje. Reka Sava je tudi naša najdaljša reka, v dolžino meri 221
kilometrov. Sava Dolinka izvira v Zelencih, slap Savica pa predstavlja izvir Save Bohinjke.
Zaradi toka skozi različne pokrajinske enote se močno spreminjajo tudi njene hidrološke
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značilnosti. Specifični odtok je največji v povirnem delu in se po toku navzdol močno zmanjšuje
(glej preglednico št. 7). Posavje pa sestavljajo tudi številni drugi vodotoki: Radovna, Sora,
Kamniška Bistrica, Mirna, Ljubljanica, Savinja, Paka, Bolska, Voglajna, Krka in številne majhne
kraške reke.
Vodotoki, katerih izviri segajo v visokogorje, imajo snežno-dežni pretočni režim, s primarnim
viškom pomladi in sekundarnim v jesenskih mesecih ter izrazitim nižkom pozimi. Južna
območja Posavja predstavljajo kraški vodotoki, za katere je značilen dežno-snežni rečni režim.

Slika 22: Rečni režimi vodotokov v Posavju
Sava Bohinjka - Sveti Janez

Kamniška Bistrica - Kamnik I

Krka - Podbukovje

Savinja - Laško

Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 94–98

Preglednica 18: Osnovne hidrološke značilnosti Posavja v obdobju 1961–1990
Porečje

Površina
(km²)

Delež
površine
(%)

Gostota
rečne mreže
(km/km²)

Posavje
10737
53,0
1,9
Slovenija
20274
100
1,4
Vir: Bat, Uhan, 2004, str. 114; Plut, 2000, str. 54

8.3.2.1. Strmec
Strmec reke Save se od povirja navzdol zmanjšuje.
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Padavine
(mm)

Odtok
(mm)

Odtočni
količnik
(%)

1576
1567

936
917

59
59

Specifični
odtok
(l/s/km²)
29,6
29,0

Preglednica 19: Padci reke Save na posameznih odsekih
odsek reke
dolžina (km) padec (‰)
Radovljica – Prebačevo
27
2,83
Prebačevo – Sv. Jakob
26
2,41
Sv. Jakob – Litija
29
1,46
Litija – Radeče
34
1,36
Radeče – Čatež
46
1,02
Čatež – republiška meja
11
0,82
Vir: Vodnogospodarske osnove Slovenije, 1978, str. 85
Preglednica 20: Po dolžini vodotokov odpade v porečju reke Save:
na samo Savo
171 km 4,2 ‰
na vodotoke nad 20 km 1373 km 33,5 ‰
na vodotoke pod 20 km 2545km 62,3 ‰
Skupno
4089 km 100,0‰
Vir: Vodnogospodarske osnove Slovenije, 1978, str. 85
Alpski značaj izvirnih področij Save in njenih pritokov je vzrok hudourniškemu značaju Save,
predvsem v SZ delu območja. Zaradi zadrževanja odtoka v kraških predelih in zmanjševanja
padca se hudourniški značaj zmanjša že v srednjem, znatno pa v spodnjem toku. Posledica
hudourniškega značaja je erozija in s tem povezana prodnost in kalnost, kar povzroča stalno
spreminjanje matice toka, premeščanje korita vodotoka, poglabljanje in zasipavanje korit
vodotokov.

8.3.2.2. Rečni pretok
Za večino rek so značilni visoki pretoki v poletnih mesecih, od julija do septembra. Na nizke
pretoke v poletnih mesecih so predvsem občutljivi kraški vodotoki alpskega in dinarskega sveta,
ker višje temperature, majhna količina padavin in majhen strmec povečujejo občutljivost
vodotokov.
Preglednica 21: Osnovne značilnosti rek v Posavju (obdobje 1971–2000)
Ime
Vodomerna
Srednji letni pretok
Specifični odtok
vodotoka
postaja
(sQs) (v m³/s)
(l/s/km²) *
Sava
Sveti Janez
7,79
73,0
Bohinjka
Sava
Litija
157,83
21,7
Sava
Čatež
271,67
16,9
Kamniška
Kamnik
7,21
37,0
Bistrica
Krka
Podbukovje
7,90
22,7
Savinja
Nazarje
16,40
29,9
Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 93–104
* specifični odtok na podlagi izračunanih pretokov l/s/km²
** klimatski odtočni količnik na osnovi izračunanih pretokov
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Odtočni
količnik (%)**
78,0
48,7
42,5
62,7
49,7
57,4

8.3.3. Vodna bilanca Posavja
Posavško porečje obsega največji del slovenskega ozemlja. V celotnem Posavju brez Kolpe je v
obdobju 1971–2000 povprečno padlo 1594 mm padavin, izhlapelo 716 mm in odteklo 878 mm
vode letno. Najbolj namočeni predeli Julijskih Alp prejmejo preko 3000 mm padavin na leto.
Količina padavin se od tu naglo zmanjšuje proti severu in vzhodu. Osrednji del Posavja prejme
med 1400 in 1800 mm padavin, najmanj pa Posotelje – manj kot 1200 mm. Najmanjše
izhlapevanje je na območju visokogorskega alpskega sveta (pod 550 mm letno) in v Posotelju
(okrog 650 mm letno). V Posavju v povprečju na leto izhlapi med 650 in 850 mm vode, manj na
severnem in južnem delu. Razporeditev odtoka je podobna kot pri padavinah. Največ vode
odteče iz alpskih in predalpskih območij (preko 2500 mm). Ta količina se zmanjšuje proti
vzhodu, kjer znaša med 300 in 600 mm. Vodna bilanca Posavja je izdelana na podlagi podatkov
za obdobje 1971–2000.

8.3.4. Omejitveni dejavniki
Reka Sava v povirnem delu teče skozi visokogorski svet, ki v srednjem toku prehaja v predalpski
svet in se na slovenskem ozemlju zaključi z nižinskim območjem Krške kotline. Z vidika
hidroenergetske rabe ima Sava ugoden pretočni režim, zadosten strmec in zaradi svojega
velikega porečja tudi ustrezno vodnatost.
Ob sprejetju Nacionalnega energetskega programa (NEP) se je za najpomembnejši obnovljivi vir
energije v Sloveniji izbralo vodni vir. Prav zato se energetska politika usmerja v iskanje
možnosti za izgradnjo novih hidroelektrarn, predvsem na reki Savi, v njenem srednjem in
spodnjem toku. Izpolnitev obveze po 25 odstotnem deležu OVE pri končni rabi energije do leta
2020 načrtuje slovenska država zagotoviti zlasti z izgradnjo novih HE (Zelena knjiga za
Nacionalni energetski program Slovenije, 2010). Pri tem se v ozadje postavlja rabo ostalih OVE.
Vsak odvzem vode iz vodotokov vpliva na vodni in obvodni ekosistem. Zajezitev reke z visoko
pregrado povsem spremeni rečni ekosistem, tako po zgradbi kot po delovanju. Pregrada in
utrjene brežine prekinejo vzdolžno in prečno povezanost reke, za pregrado nastane akumulacija
in del reke se spremeni v jezero. Hidrološke spremembe se kažejo v hitrosti toka, v velikosti
tokov in spremenjeni dinamiki vodnega režima. Dnevne in sezonske spremembe fizikalnih
parametrov (kisik, temperatura, globina, hitrost toka, pretok) postanejo manjše in predvidljive.
Spremembe so opazne gorvodno in dolvodno. Zaradi poglabljanja struge nad in pod pregrado ter
zaradi širitve struge in utrjevanja brežin, se prvotna zgradba struge močno spremeni, kar se
odraža na izgubi habitatnih tipov, predvsem plitvin in prodišč. Habitatni tipi na teh območjih so
fizično uničeni. V sami strugi in ob njej ni več prodišč, prodnih otokov, mrtvic in lagun ter
poraslih brežin. Tudi iztočni deli potokov, ki so pomemben habitat za vodne organizme, zlasti za
ribe, so zaradi trajnega dviga vodne gladine in vodnogospodarskih posegov povsem spremenjeni
(Urbanc Berčič, 2005).
Po mnenju strokovnjakov izgradnja pregrade vpliva na vodni in obvodni ekosistem v treh
zaporednih fazah. Najprej pride do spremenjenega premeščanja plavin ali usedlin, režima
pretoka voda, fizikalno-kemijskih parametrov in kvalitete vode. Kisik se v vodotoku porablja za
dihanje vodnih organizmov in mikrobne aktivnosti. Zmanjšanje hitrosti vodnega toka se odraža v
majhni vsebnosti kisika in posledično v manjših samočistilnih sposobnostih. To se izraziteje kaže
v času nizkih pretokov, ko so pogosto izmerjene višje koncentracije hranilnih snovi v vodotoku.
Z umetnim spreminjanjem pretoka vode lahko povečamo evtrofikacijske procese. V drugi fazi se
56

spremeni struktura naplavin, oblika struge ter združba alg in mikrofitov. Vse to se v zadnji fazi
odraža na nevretenčarjih in ribah. Najbolj je prizadet litoralni del vodotoka, ki je biološko
najproduktivnejši in ima neposredni vpliv na samočistilno sposobnost vodotoka. Zaradi
zmanjšanja globine vode je preprečena migracija nevretenčarjev in rib po toku navzgor in
navzdol, kar prekine prehranjevalne verige in povezave med organizmi (Smolar Žvanut et al.,
2005).
Dosedanje analize na že obstoječih objektih so pokazala, da je vpliv izgradnje HE na vodni
ekosistem velik.
Kot primer navajam HE Moste (Likar Koselj, 2002), ki je prva večja HE na Savi Dolinki.
Rezultati hidroloških meritev in analiz so pokazali na bistveno spremenjen hidrološki režim na
Savi Dolinki, pod pregrado Moste, ki se kaže v zmanjšanju pretokov vode, hitrosti vodnega toka
in globini vode, v spremenjeni krivulji trajanja pretokov vode ter predvsem zastajanju in
odlaganju plavin nad pregradami ter s tem povzročeno t.i. dolvodno erozijo. Obrežno rastlinstvo
je v veliki meri spremenjeno, naravna vegetacija je osiromašena in jo je nadomestila pionirska
vrsta rastlin. Zaradi jezov so posamezni odseki vodotoka nepovezani, s tem je onemogočena
migracija vodnih organizmov. To se pozna predvsem na ribji populaciji. Pred zajezitvijo Save
Bohinjke, za potrebe HE Moste, so na območju današnje akumulacije živele iste avtohtone vrste
rib (potočna postrv Salmo trutta, lipan Thymallus thymallus, kapelj Cottus gobio) kot živijo
danes na odseku pod HE Moste. Danes živijo v akumulaciji HE Moste večinoma tiste ribe, ki jih
ribiči naseljujejo za potrebe ribolova (Smolar Žvanut et al., 2005).
Za načrtovane HE na Spodnji Savi so bili narejeni tudi matematičnega izračunani in modeli.
Glede na izvedene modelne izračune in terenske meritve se ob nizkih vodotokih pričakuje
poslabšanje kvalitete vode po izgradnji bazenov celotne verige hidroelektrarn. Območje med HE
Vrhovo in bodočo akumulacijo HE Mokrice naj bi od mezotrofnega stanja prešlo na evtrofno
stanje, glede na povprečno vrednost klorofila. Glede na celokupno vrednost fosforja pa bi se
območje od Radeč do državne meje (celotna veriga HE na spodnji Savi) uvrstilo v hiperevtrofno
območje (na voljo je dovolj hranil, ni pa na voljo dovolj časa za razvoj vseh pokazateljev
evtrofikacije) (Sedej et al., 2005).
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Slika 23: Stanje trofičnosti na Savi pred in po zajezitvi od Radeč do državne meje

Vir: Sedej et al., 2005, 35
Za načrtovane HE na srednji Savi še ni bila narejena nobena temeljita študija vpliva na okolje.
Glede na število načrtovanih HE, investitor Holding slovenske elektrarne (HSE), predvideva na
odseku od Ljubljane do Vrhovega zgraditi od devet do deset hidroelektrarn (na območju
Ljubljanske kotline HE Ježica, Šentjakob, Zalog, Jevnica, Kresnica in Ponoviče ter kanjonski del
Zasavja s HE Renke, Trbovlje in Suhadol). Število je odvisno od postopka umeščanja HE v
prostor.
Območje Ljubljanske kotline bi bilo tako v celoti namenjeno izključno energetski rabi. Glede na
to, da gre na tem območju za močno zgostitev prebivalstva ima reka Sava tudi veliko
rekreacijsko funkcijo. Pod prodnimi nanosi se nahajajo ogromne zaloge podtalne vode od
katerega je odvisna preskrba s pitno vodo za večino prebivalcev Ljubljane z okolico.
Poleg neposrednih okoljskih vplivov na vodni ekosistem, pa so območja Ljubljanske kotline tudi
območja kvalitetnih kmetijskih zemljišč, ki so bila že v veliki meri uničena z gradnjo avtoceste
in bi postala območja akumulacij.
Predvsem biologi in ribiške družine opozarjajo investitorje na nespoštovanje dogovorov, h
katerim jih sili slovenska in evropska zakonodaja, zlasti pri izgradnji ribjih stez, ki omogočajo
normalno prehajanje ribjih družin v različnih življenjskih fazah. Če ob izgradnji pregrade ribje
steze niso zgrajene, so ribje družine ujete med dvema pregradama. Za primer lahko vzamemo
odsek HE na spodnji Savi, kjer že delujejo tri HE, četrta je v izgradnji, vendar ima ribjo stezo le
HE Blanca. Tukaj se jasno pokaže moč kapitala nad spoštovanjem zakonov.
Na območju reke Save živi kar 48 vrst rib. Kar 26 je takih, ki živijo v hitro tekočih vodah in
samo 9 stagnofilnih, ki bi se na življenje v akumulaciji pogojno lahko prilagodile. Dvanajst vrst
je selilskih in za te ribe je selitev zelo pomembna za ohranjanje vrste. Mednje spadajo potočna
postrv, sulec, klen, bolen, podust, mrena. Največjo grožnjo tem vrstam predstavlja izgradnja
jezov, saj te ribe v različnih fazah življenja potrebujejo različna ustrezna življenjska okolja, kjer
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opravljajo različne življenjske funkcije: drst, prehranjevanje, rast, gibanje. Določene habitate pa
potrebujejo tudi za prezimovališča, skrivališča ali kot prostor, kjer preživijo visoke poletne
temperature, neugodne hidrološke razmere itd. Z izgradnjo HE Blanca je bilo uničeno drstišče
pri izlivu reke Mirne, z HE Mokrice pa bo uničeno tudi drstišče pri izlivnem delu Krke.
Če kljub vsem tem okoljskim vplivom gradimo hidroelektrarne, bi morali pri njihovi izgradnji
upoštevati vse obstoječe ukrepe: izgradnja funkcionalnih ribjih stez na visokih pregradah,
sonaravna ureditev akumulacij in pritokov ter izgradnja nadomestnih drstišč in habitatov. S tem
bi se močno zmanjšal vpliv HE na vodni ekosistem (Trstenjak, 2010).

8.3.5. Hidroelektrarne na Savi
Sava Dolinka in Sava Bohinjka se združita pri Radovljici v Savo. Sava je naša najdaljša reka in
meri 219 kilometrov od Radovljice do meje s Hrvaško. Pomembnost Save kot prometne žile so
poznali že stari Rimljani. Ob reki so zgradili rimske postojanke. Tudi v obdobju srednjega veka
je po Savi potekala živahna trgovina iz Panonije do Jadranskega morja. Ob vodotoku je bilo
postavljeno tudi veliko mlinov in žag, ki so za pogon uporabljali savsko vodo.
Z industrializacijo in izgradnjo energetskih objektov na Savi je bila tradicionalna oblika
izkoriščanja potenciala reke Save v celoti opuščena. Po drugi svetovni vojni se je začela gradnja
velikih energetskih objektov na reki Savi. Najprej so zgradili hidroelektrarne na zgornji Savi, HE
Moste leta 1952 in HE Medvode leta 1953. Prvotno je bila načrtovana gradnja sklenjene verige
hidroelektrarn vse do meje s Hrvaško, ki pa se je zaradi različnih vzrokov zavlekla za dobo 30
let. HE Mavčiče so zgradili leta 1986, HE Vrhovo pa leta 1994 (Savske elektrarne, 2010).
V zgornjem toku Save se trenutno nahajajo tri delujoče HE (Moste, Mavčiče in Medvode),
načrtovana je HE pri Radovljici. Najmanj je izkoriščen hidroenergetski potencial v srednjem
toku, kjer so v načrtovanju nove HE skupaj devet (Ježica, Šentjakob, Zalog, Jevnica, Kresnice,
Ponoviče, Renke, Trbovlje in Suhadol). Projekt je trenutno v fazi priprave strokovnih osnov za
pričetek umeščanja objektov v prostor. Celotna veriga HE naj bi bila zaključena do leta 2030
(Kryžanowski et. Al., 2006). V spodnjem delu Save obratujejo HE Vrhovo, Boštanj (leta 2005)
in Blanca (leta 2009), v načrtovanju pa so še tri (Krško, Brežice in Mokrice). Izrabljen
hidroenergetski potencial Save je zelo majhen in to naj bi se z izgradnjo celotne verige HE na
Savi izboljšalo.
Poleg velikih hidroelektrarn se nahajata v zgornjem toku reke Save tudi dve mali hidroelektrarni,
to sta mala HE Mavčiče in mala HE Vrhovo. Mala HE Mavčiče obratuje od leta 1987 in na leto
proizvede 340 MWh električne energije. Mala HE Vrhovo je začela z obratovanjem v marcu
2008 in na leto proizvede 185 MWh električne energije (Savske elektrarne, 2010).
Med večjimi slovenskimi rekami je Sava energetsko najmanj izkoriščena. Od razpoložljivega
hidroenergetskega potenciala je izkoriščenih 18 %, kar znaša v celoti proizvedene hidroenergije
v Sloveniji 8 % (Savske elektrarne, 2010).
Vodni potencial Save je trenutno izkoriščen 13-odstotno, s tremi elektrarnami na zgornji Savi
(HE Moste, Mavčiče in Medvode) ter z eno na spodnji Savi (HE Vrhovo), tako da znaša
inštalirana moč na pragu elektrarn 117 MW. S postopno izgradnjo petih hidroelektrarn na
spodnji Savi (HE Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice) in obnovo HE Moste bi se
inštalirana moč na Savi lahko povečala na približno 274 MW.
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Preglednica 22: Primerjava hidroelektrarn na Savi
Ime
Letna
Moč na
Število agregatov
hidroelektrarne proizvodnja
pragu
(mio kWh)
(MW)

Nazivna
Inštaliran
moč
pretok
generatorjev
(m³/s)
(MVA)
69,2
43,9
2
13
70
Moste II
28,9
5,5
2
13
40
Moste III
62
38
2
2 x 25
2 x 130
Mavčiče
72
25
2
2
x
13,5
2 x 75
Medvode
126
34
3
3 x 14,3
3 x 167
Vrhovo
115
36
3
14,5
500
Boštanj
144
32,5
3
16,5
500
Blanca
160
39,5
3
16,5
500
Krško
148
41,5
3
21
500
Brežice
119,1
30,5
2
15
350
Mokrice
Vir: Savske elektrarne, 2001; Hidroelektrarne na spodnji Savi, 2010; HSE, 2010
Podatke o hidroelektrarnah na zgornji Savi sem našla na spletni strani Savske elektrarne,
Hidroelektrarne na spodnji Savi in Holding Slovenskih elektrarn.

8.3.5.1. HE MOSTE
Hidroelektrarna Moste je bila zgrajena leta 1952 kot prva elektrarna na reki Savi. Posebnost
elektrarne je, da je bila načrtovana kot akumulacijska elektrarna za kritje vršnih potreb po
električni energiji. Betonska pregrada HE Moste se nahaja v soteski Kavčke v bližini Most pri
Žirovnici in je s 60 m višine najvišja pregrada v Sloveniji. Akumulacijsko jezero za pregrado
omogoča tedensko izravnavo naravnega dotoka. Po 840-metrskem dovodnem rovu teče voda od
leve strani pregrade do strojnice. Ta je popolnoma vkopana in leži ob strugi reke Save v
neposredni bližini strojnice stare hidroelektrarne Završnica. HE Moste sestavlja skupaj s starejšo
HE Završnica, ki je bila zgrajena leta 1914 in velja za prvo javno elektrarno v Sloveniji, enotni
energetski sistem (Savske elektrarne, 2010).
Zaradi dotrajanosti sistema je v načrtu obnova HE Moste. Cilj sanacije in doinstalacije je doseči
optimalno energetsko izrabo ob upoštevanju prostorskih, okoljevarstvenih oziroma
naravovarstvenih omejitev ter ekonomske upravičenosti, kar bi poleg energetske vrednosti
doprineslo tudi k večji vrednosti prostora za uporabnike, predvsem pa izboljšalo kakovost okolja
na vplivnem območju HE Moste (Obnova HE Moste, 2010).
Načrtovani sistem Moste II in Moste III bi obsegal obstoječi akumulacijski bazen. Zgradili bo
novi dovodni tunel, ki bi zadoščal tudi pri predvidenem povečanju inštaliranega pretoka na 70
m3/s. Dovodni tunel bi se preko tlačnega cevovoda zaključil v novi strojnici HE Moste II,
locirani na začetku izravnalnega bazena. V stari strojnici bi do konca svoje življenjske dobe
obratovala le HE Završnica. Kasneje bi bila tudi HE Završnica priključena na novi dovodni
tunel, strojnica obstoječe HE Moste pa bi bila preurejena v tehnični muzej. Iztok iz HE Moste II
bi bil speljan v izravnalni bazen, ki bi izravnaval nihanja pretokov, nastajajočih zaradi koničnega
obratovanja HE Moste II. V pregradi izravnalnega jezera bi bila nameščena strojnica HE Moste
III, ki bi koristno porabila iztekajočo vodo iz izravnalnega jezera. Pretok iz izravnalnega jezera
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bi v veliki meri sledil naravnemu pretoku z le občasnimi in počasnimi spremembami, zato bi ta
elektrarna delovala v pretočnem režimu (Obnova HE Moste, 2010).

Slika 24: Shematski prikaz HE Moste II in HE Moste III

Vir: Obnova HE Moste, 2010

8.3.5.2. HE MAVČIČE
HE Mavčiče leži v dolini reke Save, pod naseljem Mavčiče. Elektrarna je pretočnega tipa z
jezovno zgradbo iz betona in dvema pretočnima poljema. Akumulacijski bazen omogoča dnevno
akumulacijo vode za pokrivanje konic potrošnje električne energije. V jezovni zgradbi se
nahajata dva agregata, ki na leto proizvedeta 62 milijonov kWh električne energije.

8.3.5.3. MEDVODE
Hidroelektrarna Medvode leži nad sotočjem Save in Sore, pri naselju Medvode. Zgrajena je bila
med leti 1949 in 1953. Z zajezitvijo je nastalo akumulacijsko jezero. Jezovno zgradbo sestavljata
dve pretočni polji in dva turbinska stebra, ki na leto proizvedeta 77 milijonov kWh električne
energije.
Na lokaciji elektrarne sta tudi center za vodenje vseh hidroelektrarn na reki Savi in vzdrževalni
center za verigo hidroelektrarn na zgornji in srednji Savi.

Slika 25: HE Medvode

Vir: IBD, 2010
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8.3.5.4. VRHOVO
HE Vrhovo leži na polju pod naseljem Vrhovo in je prva v nizu hidroelektrarn na spodnji Savi.
Jezovna zgradba je visoka 27 m in jo sestavlja strojnica, pet pretočnih polj in trije turbinski
agregati. Srednja letna proizvodnja znaša 126 milijonov kWh električne energije. Elektrarna
obratuje v dnevno-pretočnem režimu z akumulacijo, ki ima vlogo čelnega bazena za celotno
spodnjesavsko verigo. Po dograditvi celotne verige HE na Savi bo akumulaciji namenjena vloga
vmesnega izravnalnega bazena.

8.3.5.5. HE BOŠTANJ
Hidroelektrarna Boštanj je druga hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi. Je pretočnoakumulacijskega tipa. Obratovati je začela leta 2006. Vsebuje pet prelivnih polj in tri agregate.
Na letni ravni znaša proizvodnja električne energije 115 milijonov kWh.

Slika 26: HE Boštanj

Vir: IBD, 2010

8.3.5.6. HE BLANCA
Hidroelektrarna Blanca je tretja od šestih hidroelektrarn na spodnji Savi. S poskusnim
obratovanjem je začela 23. oktobra 2009. Poskusna obratovalna doba bo trajala eno leto. Jezovno
pregrado sestavljajo strojnica in pet prelivnih polj ter trije agregati. Letna proizvodnja HE Blanca
naj bi znašala 144 milijonov kWh električne energije.

8.3.5.7. KRŠKO
Hidroelektrarna Krško je četrta od šestih hidroelektrarn na Savi in je v fazi gradnje. Po končani
gradnji bo imela tri agregate in pet pretočnih polj, ki bodo na leto proizvedli 144 milijonov kWh
električne energije.
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Slika 27: HE Krško v gradnji

Vir: HSE, 2010

8.3.5.8. BREŽICE
Hidroelektrarna Brežice je peta hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi. Trenutno
poteka proces priprave vse potrebne dokumentacije za njeno izgradnjo. Sodi med pretočno
akumulacijske tipe hidroelektrarn z nameščenimi tremi agregati in s štirimi pretočnimi polji.
Povprečna letna proizvodnja bo znašala 148 milijonov kWh električne energije.

8.3.5.9. MOKRICE
HE Mokrice je zadnja hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi. Tudi ta je pretočno
akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi cevnimi agregati in s petimi pretočnimi polji.
Povprečna letna proizvodnja bo znašala 119 milijonov kWh električne energije.
Za HE Mokrice je izdelana predinvesticijska dokumentacija, v izvajanju so študije, raziskave in
podloge za izdelavo državnih prostorskih načrtov, izdeluje se tudi okoljsko poročilo.

63

8.4. POREČJE KOLPE ALI POKOLPJE
8.4.1. Geografski oris
Pokolpje obsega skrajni jugovzhodni del Slovenije. Osrednji reki sta Kolpa in Lahinja. Reka
Kolpa je najdaljša slovenska mejna reka, saj po njej 117,82 kilometrov državne meje z
Republiko Hrvaško. Slovenski del Pokolpja obsega območje Čabranke, del Loškega Snežnika,
območje Kočevske Reke in kočevskega polja z obronki Roga ter Belo Krajino do vrha
Gorjancev (Kolbezen, Pristov, 1998, str. 8 ).Gre za kraško površje, s slabo razvito površinsko
rečno mrežo. Pokolpje ima najmanjšo gostoto rečne mreže v Sloveniji, 0,52 km/km². Sodi v
subkontinentalni padavinski režim. Podnebje je kljub legi zelo podobno podnebju vzhodne
Slovenije, z velikimi temperaturnimi razlikami in največjo količino padavin v poletnem času.
Karta 10: Porečje Kolpe

Vir: Ogrin, Plut, 2009, str. 99

Kartografija: Jasmina Mulc

8.4.2. Osnovne hidrološke značilnosti
Kolpa sodi v dežno-snežni pretočni režim, natančneje v kraško-submediteranski podtip. Značilna
je kraška retinenca, kar pomeni da je jesenski višek enak ali večji od spomladanskega. Zelo
izrazit je poletni nižek, z visokimi poletnimi temperaturami. Zaradi kraškega površja je rečna
mreža redka in prevladuje podzemno pretakanje voda. Ostanki površinskih vodnih tokov so
studenci in nestalni potoki na začetku dolin. Kolpa teče na obrobju, poleg Lahinje pa dobiva
površinsko vodo le iz kraških izvirov neposredno ob strugi. Zaradi močnega globinskega
vrezovanja v apneniške planote je Kolpa ostala na površju. Najprej teče od jugozahoda proti
severovzhodu. Pri hrvaških Ladovičih dobi dinarsko smer, od Marindola do Metlike teče proti
severu, naprej pa proti vzhodu. Značilni so majhni strmci in zaradi ozke in globoke struge
skromne poplavne površine. Zaradi prevladujočega kraškega površja se pojavljajo tudi tipične
kraške oblike, kot na primer estavele, ki se v času močnega deževja spremenijo v bruhalnike
vode, ki poplavi zlasti kmetijske površine. Vendar ne naredi večje škode, ker voda v nekaj urah
izgine. Za Kolpo so značilne visoke poletne temperature vode, segreje se tudi nad 25 °C. Lahinja
teče v zelo ozki in dokaj globoko strugi, bregovi so poraščeni in se bistveno manj segreje
(Slovenija: pokrajina in ljudje, 1999, str. 485–486).
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Slika 28: Rečni režimi vodotokov v Pokolpju
Lahinja - Gradac

Kolpa - Metlika

Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 96

Preglednica 23: Osnovne hidrološke značilnosti Pokolpja v obdobju 1961–1990
Porečje

Površina
(km²)

Delež
površine
(%)

Gostota
rečne mreže
(km/km²)

Pokolpje
1024
5,0
0,6
Slovenija
20274
100
1,4
Vir: Bat, Uhan, 2004, str. 114; Plut, 2000, str. 54

Padavine
(mm)

Odtok
(mm)

Odtočni
količnik
(%)

1562
1567

910
917

58
59

Specifični
odtok
(l/s/km²)
29,1
29,0

8.4.2.1. Strmec
Za vodotoke Pokolpja so značilni nizki rečni strmci.

8.4.2.2. Rečni pretok
Povprečni mesečni pretok Kolpe je največji novembra, najmanjši pa avgusta. V najbolj
vodnatem mesecu je v povprečju trikrat več vode kot v najmanj vodnatem. Najmanjši pretoki
Kolpe pa so navadno v obdobjih dolge poletne suše konec avgusta, septembra ali celo v začetku
oktobra. Lahinja ima največje pretoke marca, najnižje pa julija in avgusta. Prvi poletni nižek
Lahinje je zelo izrazit in je posledica vročega in sušnega poletja ter hidroloških značilnosti
nizkega belokranjskega krasa, ki težko zadržuje podzemeljske zaloge vode (Slovenija: pokrajina
in ljudje, 1999, str. 486).

Preglednica 24: Osnovne značilnosti rek v Pokolpju (obdobje 1971–2000)
Ime
vodotoka
Kolpa
Lahinja

Vodomerna
postaja
Metlika
Gradac

Srednji letni pretok
(sQs) (v m³/s)
70,98
5,58

Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 93–104
* specifični odtok na podlagi izračunanih pretokov l/s/km²
** klimatski odtočni količnik na osnovi izračunanih pretokov
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Specifični odtok
(l/s/km²) *
18,6
18,7

Odtočni
količnik (%)**
43,7
43,3

8.4.3. Vodna bilanca Pokolpja
Pokolpje je del Posavja, ki se izliva v Savo na Hrvaškem. Značilno je kraško porečje. V
slovenskem delu Pokolpja v povprečju pade 1543 mm padavin, izhlapi 757 mm in odteče 777
mm vode letno. Največ padavin je na zahodu, na robu snežniškega pogorja, in na Kočevskem,
preko 2000 mm letno. Osrednji del ima okrog 1700 mm padavin, vzhodni z Lahinjo pa okrog
1300 mm. Izhlapevanje je zelo visoko, giblje se od 650 pa do 850 mm na leto ter je zelo odvisno
od rastja in ekspozicije površja. Največji odtok ima zgornje porečje Kolpe (1600 mm) in se
zmanjšuje proti vzhodu, vse do Bele krajine, kjer odteče samo okoli 400 mm vode na leto.
Vodna bilanca Pokolpja je izdelana na podlagi podatkov za obdobje 1971–2000.

8.4.5. Omejitveni dejavniki
Kot glavna omejitvena dejavnika v Pokolpju bi izpostavila geološko zgradbo površje, kjer
prevladuje kraško površje in številna naravovarstvena območja. Zaradi kraškega površja je rečna
mreža zelo slabo razvita, pomanjkanje padavin zlasti v poletnih mesecih in ekološka občutljivost
kraških vodotokov. Znotraj porečja Kolpe se nahajata Krajinski park Lahinja in Krajinski park
Kolpa. Poleg že omenjenih zavarovanih območij pa večji del Pokolpja tudi znotraj območja
Natura 2000. Krajinski park Kolpa je bil ustanovljen z namenom, da se na njegovem območju
zavaruje naravne vrednote ter ohrani biotska raznovrstnost in krajinska pestrost (Sklep o
ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa, 2006). Krajinski park Lahinja obsega povirno
območje reke Lahinje, znotraj katerega se nahaja 7 naravnih spomenikov, 2 naravna rezervata in
5 kulturnih spomenikov. Območja Natura 2000 je ekološko omrežje, v katerega so vključena, ki
so pomembna za ohranjanje ogroženih rastlin in živali in njihovih življenjskih okolij. Tu
domujejo redke in ogrožene živalske vrste (vidra, močvirska sklednica, vodomec, redke in
ogrožene ribje vrste, kot so upiravec, pohra, pezdirk, sulec), pojavljajo pa se tudi nekateri
naravovarstveno pomembni habitatni tipi (Reka Kolpa – Belokranjska krasotica, 2004). Eno
izmed možnosti pri hidroenergetski izrabi Kolpe vidim v obnovi nekdanjih vodnih obratov, kot
so mlini in žage.
Zaradi izjemne biotske pestrosti, ohranjene narave bi vsak poseg v vodni ekosistem pomenil
pravo katastrofo. Če pogledamo drugače pa je okoljska omejitev zavarovanih območij, ki
preprečuje izgradnjo hidroenergetskih objektov za izkoriščanje vodne energije, lahko tudi
prednost, ker pomeni naložbo za prihodnost, kjer bo cena neokrnjene narave zagotovo prevladala
nad energenti.
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8.5. POREČJE SOČE ALI POSOČJE
8.5.1. Geografski oris
Porečje Soče obsega 2316 km². Zanj je značilno, da povirni in srednji del pripadata
visokogorskemu in kraškemu svetu. (Plut, 2000). Poleg Soče sodijo v Posočje tudi Idrijca, Bača
in Vipava. V zgornje toku je pomemben pritok Koritnica, v srednjem Idrijca in v spodnjem
Vipava.
Visokogorska območja imajo gorsko podnebje, z veliko količino padavin. Večji del Posočja
pripada zmerno celinskemu podnebju zahodne Slovenije. Ob alpsko-dinarski gorski pregradi je
količina padavin zelo velika.
Karta 11: Porečje Soče

Vir: Ogrin, Plut, 2009, str. 99

Kartografija: Jasmina Mulc

8.5.2. Osnovne hidrološke značilnosti
Soča sodi v snežno-dežni padavinski režim in ima izrazit pomladni višek padavin in zimski nižek
zaradi snežne retinence. Podobno veja tudi za Idrijco in Bačo. Vipava sodi v dežni režim, in sicer
kraško-submediteranski podtip (jesenski višek in poletni nižek). Za Posočje je značilen zelo
visok odtočni količnik in specifični odtok.
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Slika 29: Rečni režimi vodotokov v Posočju
Vipava - Miren

Soča - Kobarid

Idrijca - Hotešk

Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 99–100

Preglednica 25: Osnovne hidrološke značilnosti Posočja v obdobju 1961–1990
Porečje

Površina
(km²)

Delež
površine
(%)

Gostota
rečne mreže
(km/km²)

Posočje
2321
11,5
1,3
Slovenija
20274
100
1,4
Vir: Bat, Uhan, 2004, str. 114; Plut, 2000, str. 54

Padavine
(mm)

Odtok
(mm)

Odtočni
količnik
(%)

2383
1567

1745
917

73
59

Specifični
odtok
(l/s/km²)
55,3
29,0

8.5.2.1. Strmec
Soča s svojimi pritoki teče po dolgih ozkih dolinah s strmimi pobočji in velikimi padci. Od
sotočja s Koritnico navzdol se povprečni padec močno zmanjšuje.

Preglednica 26: Padci reke Soče na posameznih odsekih
odsek reke
dolžina (km) padec (‰)
do sotočja z Idrijco
42
4,9
do državne meje
31
3,3
Vir: Vodnogospodarske osnove Slovenije, 1978, str. 95
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Preglednica 27: Po dolžini vodotokov odpade v porečju reke Soče:
na samo Sočo
94 km 12,7 ‰
na vodotoke nad 20 km 168 km 22,6 ‰
na vodotoke pod 20 km 480km 64,7 ‰
skupno
742 km 100,0‰
Vir: Vodnogospodarske osnove Slovenije, 1978, 95

8.5.2.2. Rečni pretok
Velika količina padavin se pozna tudi na pretokih. Na območju zgornjega Posočja imajo
specifični odtoki vrednost nad 70 l/s/km², v osrednjem delu vpadejo na 41–55 l/s/km², kar velja
tudi za Vipavo v Vipavi (54,1 l/s/km²). V Dorenberku se specifični odtok Vipave zniža na 32,2
l/s/km² in v Mirnu na 30,3 l/s/km². Iz Posočja odteče največ padavin, in to 73 %. V zgornjem
Posočju se odtočni količnik med posameznimi vodotoki in elementi vodozbirnih zaledij giblje
med 75 in 85 %. V spodnjem Posočju, z osrednjim delom porečja Idrijce in zaledjem izvirov
Vipave, upade količnik na 60–75%. Zgornji tok Idrijce in območje Trebuščice imata odtočnost
podobno zgornji Soči. Območje Vipave, od Vipave do Mirna, ima odtočni količnik med 40 in 60
% (Kolbezen, Pristov, 1998).
Preglednica 28: Osnovne značilnosti rek v Posočju (obdobje 1971–2000)
Ime
Vodomerna
Srednji letni pretok
vodotoka
postaja
(sQs) (v m³/s)
Soča
Solkan
89,77
Idrijca
Hotešk
23,48
Vipava
Miren
17,29
Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 93–104

Specifični odtok
(l/s/km²) *
53,4
48,5
30,3

Odtočni
količnik (%)**
69,5
67,4
56,5

* specifični odtok na podlagi izračunanih pretokov l/s/km²
** klimatski odtočni količnik na osnovi izračunanih pretokov

8.5.3. Vodna bilanca Posočja
Posočje velja za naše najbolj vodnato porečje. Povprečna letna količina padavin v Posočju znaša
2386 mm, 726 mm jih izhlapi in 1660 mm odteče. Najvišji predeli Julijskih Alp prejmejo tudi
največjo količino padavin (preko 3000 mm). Ta količina padavin se v smeri alpskih dolin
zmanjšuje in znaša med 2300 in 2700 mm letno. Prav tako se padavine zmanjšujejo proti
visokim dinarskim planotam, od Banjšic do Trnovskega gozda in se gibljejo okrog 2300 mm. Na
območju Nanosa pade na leto med 2000 in 2300 mm padavin. Pod 2000 mm prejmejo Goriška
brda in zgornja Vipavska dolina. Najmanj padavin imajo spodnja Vipavska dolina in Vipavska
brda, okoli 1500 mm letno. Izhlapevanje je v Posočju najvišje v južnih predelih, kjer v
posameznih območjih izhlapi preko 850 mm letno. Ta količina pada proti severu in z nadmorsko
višino. Z najbolj namočenih območij odteče največja količina padavin (s pogorja Kanina 3000
mm letno). Z dinarskih pregrad odteče preko 1500 mm. Odtok se zmanjšuje severno in južno od
dinarskih pregrad in doseže najnižjo vrednost v Vipavskih brdih (650 mm). Vodna bilanca
Posočja je izdelana na podlagi podatkov za obdobje 1971–2000.
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8.5.4. Omejitveni dejavniki
Glavni omejitveni dejavnik hidroenergetske rabe Posočja je zagotovo okoljski. Povirni del Soče
in Koritnice spada pod Triglavski narodni park, ki je zavarovano območje najvišje kategorije v
Slovenije. Poleg tega sodi celotno zgornje Posočje v zavarovano območje Natura 2000. Gre za
območje, kjer je poseganje v okolje močno omejeno. Poleg okoljskih omejitev ima reka Soča še
športno-rekreacijsko vlogo, spusti s kajaki in kanuji, rafting, športni ribolov, canyoning itd. Ena
od posebnosti Soče je tudi soška postrv Salmo marmoratus, ki velja za eno najbolj ogroženih
ribjih vrst v Sloveniji. Za drstenje potrebuje tekočo in čisto vodo.
Reka Soča je nad akumulacijskim jezerom pri Mostu na Soči zelo dobro ohranjena. Ker je velika
večina alpskih rek regulirana ali energetsko izkoriščena, je naravna ohranjenost Soče izjemno
pomembna za celotni alpski prostor, saj v celih Alpah ni nobene druge tako velike, a tako lepo in
sklenjeno ohranjene reke. Posebnost Soče je tudi v pestrosti geomorfnih oblik v rečni strugi in
velika spremenljivost vodnega toka na kratke razdalje. Njena čistost pa omogoča različne oblike
rekreacije (Natek, 1999).
Da bi preprečili vsakršno poseganje v povirno območje Soče so to območje tudi zavarovali. Gre
za edinstveno naravno dediščino z redkimi rastlinskimi in živalskimi habitati.

8.5.5. Hidroelektrarne na Soči
Reka Soča sodi med energetsko zelo pomembne reke. Energetsko je izkoriščen njen srednji del.
V zgornjem delu Posočja je gradnja prepovedana, spodnji del pa se nahaja v Italiji. Prve
elektrarne za pridobivanje električne energije so zgradili že v obdobju med obema svetovnima
vojnama. Na reki Soči sta bili HE Plave in Doblar delno obnovljeni leta 2000, tako da je znašala
inštalirana moč teh elektrarn skupaj z elektrarno Solkan 78 MW. Novi elektrarni Plave II in
Doblar II, ki sta v obratovanju od leta 2001 oziroma 2002, sta povečali inštalirano moč elektrarn
na Soči na 130 MW.
Zelena knjiga za nacionalni energetski program Slovenije predvideva izgradnjo HE Učja in HE
Kneža. Pri obeh HE bi bilo potrebno zgraditi jez, nekatere ocene govorijo celo o 100 metrih
visokem jezu. Ključno vprašanje je, kaj se bo zgodilo ob morebitnem močnejšem potresnem
sunku z jezom? Potresna aktivnost v Posočju je relativno pogosta, kar sta dokazala tudi zadnja
dva močnejša potresa v Posočju, leta 1998 in 2004.
Kot možnost za izkoriščanje hidroenergije se omenja tudi Idrijco, na kateri naj bi zrasla veriga
štirih HE. Idrijca je hudourniška reka, ki je zelo priljubljena med ribiči. Poleg tega se na Idrijci
nahajajo klavže, ki sodijo med tehnološki spomenik Slovenije in so v preteklosti služili
splavljanju velikih količin lesa do Idrije. Zgornji del Idrijce je razglašen kot Krajinski park
Zgornja Idrijca (Idrija Turizem, 2010).
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Preglednica 29: Primerjava hidroelektrarn na Soči
Ime
Letna
Moč na
Število agregatov
hidroelektrarne proizvodnja
pragu
(MWh)
(MW)

Nazivna
Inštaliran
moč
pretok
generatorjev
(m³/s)
(MVA)
*
180
*
96
*
105
*
75
*
105
*
40

105. 000
32
3
Solkan
150.000
30
3
Doblar 1
199.000
40
1
Doblar 2
80.000
15
2
Plave 1
116.000
20
1
Plave 2
426 GWh
180
1
ČHE Avče
* ni podatka
Podatke o hidroelektrarnah na Soči sem dobila na spletni strani Soške elektrarne Nova Gorica
(SENG).

8.5.4.1. HE SOLKAN
Hidroelektrarna Solkan je tipična pretočna elektrarna. Z obratovanjem je začela leta 1984. Njena
letna proizvodnja znaša 105.000 MWh električne energije.

8.5.4.2. HE DOBLAR I
HE Doblar je najstarejša hidroelektrarna na Soči. Obratovati je začela že leta 1939. Do leta 1947
je Doblar I proizvajala električno energijo za takratno italijansko omrežje. Leta 1979 je HE
Doblar doživela temeljito prenovo, ko so zamenjali turbine in generatorje. Letna proizvodnja
električne energije znaša 15.000 MWh.
Po drugi svetovni vojni sta HE Doblar I in HE Plave I skupaj zadostili kar 40 % slovenskih
potreb po električni energiji.

8.5.4.3. HE DOBLAR II
HE Doblar II je začela z obratovanjem leta 2002 in v največji meri dopolnjuje HE Doblar I.
Letna proizvodnja električne energije znaša 199.000 MWh.

8.5.4.4. HE PLAVE I
HE Plave I je začela z obratovanjem leta 1940. Do danes deluje kvalitetno brez večjih
vzdrževalnih del. Letna proizvodnja znaša 80.000 MWh električne energije.

8.5.4.5. HE PLAVE II
HE Plave II je začela obratovati leta 2002. Njena izgradnja ni predstavljala večjega posega v
okolje. V veliki meri je izkoristila objekte in infrastrukturo hidroelektrarne Plave I. Letna
proizvodna moč znaša 116.000 MWh električne energije.
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8.4.5.6. ČHE AVČE
Črpalna hidroelektrarna ima dva zbiralnika vode, ki se nahajata na različnih nadmorskih višinah.
Delujeta tako, da se v času, ko je električne energije dovolj, s pomočjo električnih črpalk polni
zgornji zbiralnik, ko pa elektrike primanjkuje, voda iz višje ležečega zbiralnika teče skozi
turbino in poganja generator električne energije. Zgornji zbiralnik vode se nahaja severno od
Kanalskega Vrha, v naravno oblikovani kotanji, na razgibani Banjški planoti, ki sega v različne
višine, največ do višine okrog 600 metrov. Spodnji bazen ČHE Avče je že obstoječ bazen
akumulacije Ajba, ki se nahaja pri HE Plave 1. Dovodni tunel in tlačni cevovod v skupni dolžini
2.216 metrov povezujeta zgornjo akumulacijo s strojnico elektrarne. Cevovod poteka preko
strmega pobočja nad akumulacijo Ajba. V strojnici se nahaja reverzibilni agregat, ki ima
instaliran pretok v črpalnem režimu 34 m³/s, v turbinskem režimu pa 40 m³/s. Črpalna HE Avče
je začela obratovati 1. aprila 2010.

Slika 30: Črpalna HE Avče

Vir: SENG, 2010

8.5.4.7. MALE HE
Soške elektrarne upravljajo tudi z malimi hidroelektrarnami, katerih moč ne presega 10 MW.
Pod njihovim okriljem je skupno 21 malih HE (Zadlaščica, Gradišče, Plužna, Možnica, Log,
Tolmin, Knežke Ravne 1 in 2, Bača, Podmelec, Cerkno, Pečnik, Jelenk, Marof, Trebuša, Mesto,
Mrzla Rupa, Hubelj, Planina, Klavžarica, Ajba), ki se nahajajo v zgornjem Posočju, na Idrijskem
ter Cerkljanskem.
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8.6. POREČJE DRUGIH JADRANSKIH REK
Jadranskemu povodju poleg reke Soče pripadajo še porečje reka Reke in drugih vodotokov z
izlivom direktno v morje, Rižana, Osapska reka, Badaševica, Drnica in Dragonja, med katerimi
sta najpomembnejši Dragonja in Rižana (Plut, 2000).

8.6.1. Geografski oris
Porečje drugih jadranskih rek zavzema skrajni jugozahodni del Slovenije. Značilno je zmerno
sredozemsko podnebje. Padavinski režim je submediteranski, največja količina padavin je v
jesenskih mesecih, najnižja pozimi. Z oddaljevanjem od morja se nekoliko znižajo temperature
in poveča količina padavin (Ogrin, Plut, 2009). Porečje Reke obsega 323 km², njen tok je dolg
617 kilometrov, gostota rečne mreže pa znaša 1,89 km/km². Dragonja ima gosto rečno mrežo
1,81 km/km² (Kolbezen, Pristov, 1998, str. 9).
Karta 12: Porečje drugih jadranskih rek

Vir: Ogrin, Plut, 2009, str. 99

Kartografija: Jasmina Mulc

8.6.2. Osnovne hidrološke značilnosti
Vodotoki tega območja sodijo v dežni pretočni režim. Višek traja od pozne jeseni do zgodnje
pomladi, nižek pa je v poletnih mesecih zaradi visokih temperatur in majhne količine padavin.
Razen Osapske reke, ki teče v Miljski zaliv in potokov na skrajnem jugovzhodu, ki pripadajo
porečju Mirne, se vsi vodotoki izlivajo v slovensko morje. Oblikovala so se tri samostojna
porečja: porečje Rižane, ki je največje, Badaševice in Dragonje. Porečji Rižane in Dragonje sta
deloma kraški, zato imata reki v poletni vročini zelo nizek pretok, vendar ne presahneta.
Badaševica pa dobi vodo le s fliša in poleti lahko povsem presahne. V povirnih delih vodotokov
so na flišnih območjih številni erozijski jarki (Slovenija: pokrajina in ljudje, 1998, str. 270).
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Slika 31: Rečni režimi vodotokov v porečju drugih jadranskih rek
Rižana - Kubed II

Reka - Cerkvenikov mlin

Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 100

Preglednica 30: Osnovne hidrološke značilnosti v porečju drugih jadranskih rek v obdobju 1961–
1990
Porečje
Površina
Delež
Gostota
Padavine Odtok
Odtočni
Specifični
(km²)
površine
rečne mreže
(mm)
(mm)
količnik
odtok
(%)
(km/km²)
(%)
(l/s/km²)
Jadran
1530
7,6
0,9
1601
897
56
28,6
Slovenija
20274
100
1,4
1567
917
59
29,0
Vir: Bat, Uhan, 2004, str. 114; Plut, 2000, str. 54

8.6.2.1. Strmec
Vodotoki imajo zelo majhne strmce.

8.6.2.2. Rečni pretok
Vodotoki imajo zelo majhne pretoke. Majhni pretoki v poletni vročini, močno zmanjšajo
samočistilne sposobnosti vodotoka. Reka Badaševica občasno v celoti presahne.
Preglednica 31: Osnovne značilnosti rek v porečju ostalih jadranskih rek (obdobje 1971–2000)
Ime
Vodomerna
Srednji letni pretok
Specifični odtok
Odtočni
vodotoka
postaja
(sQs) (v m³/s)
(l/s/km²) *
količnik (%)**
Rižana
Kubed
3,78
28,2
54,3
Reka
Cerkvenikov mlin
7,84
29,8
56,0
Vir: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000, 2008, str. 93–104
* specifični odtok na podlagi izračunanih pretokov l/s/km²
** klimatski odtočni količnik na osnovi izračunanih pretokov

8.6.3. Vodna bilanca jadranski rek brez Posočja
Gre za območje, ki predstavlja najmanjši hidrografski del Slovenije in obsega reko Reko z
zaledjem ter reke in potoke, ki se izlivajo v Jadransko morje. V celotnem Primorju s Krasom
povprečno pade 1619 mm padavin, izhlapi 748 mm in odteče 871 mm vode letno. Največ
padavin ima okolica Snežnika, preko 250 mm. Od Snežnika se količina padavin v smeri proti
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zahodu zmanjšuje. Obalni deli imajo dobrih 1000 mm padavin, zahodni Kras pa 1500 mm
padavin letno. Izhlapevanje je največje v posameznih predelih koprskega primorja in
jugozahodnega dela Krasa (preko 850 mm). V smeri proti severu in zahodu količina izhlapevanja
pada. Najmanjše je na območju Snežnika, pod 700 mm. Z odtoki je podobno kot s padavinami,
največji so na skrajnem vzhodnem delu v pogorju Snežnika (nad 2000 mm) in se v smeri proti
zahodu zmanjšujejo (s Krasa podzemno odteče med 500 in 750 mm, v koprskem primorju pa
med 200 in 500 mm letno). Vodna bilanca jadranskih rek brez Posočja je izdelana na podlagi
podatkov za obdobje 1971–2000.

6.8.4. Omejitveni dejavniki
Gre za območje velike ekološke občutljivosti okolja. Posamezna območja sodijo med
zavarovana območja različnih kategorij. V skupino zavarovanih območij Natura 2000 sodijo
območje reke Reke, sečoveljske soline in estuarji Dragonje ter škocjanski zatok. Omenjena
območja predstavljajo redke naravne habitate za prosto živeče rastline in živali ter ptice (Natura
2000, 2010). Škocjanske jame so zavarovane kot Unesco-va naravna dediščina. Vodotoki
preučevanega porečja so zaradi svojega edinstvenega rastlinskega in živalskega sveta popolnoma
neprimerni za kakršnokoli obliko energetskega izkoriščanja.
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9. HIDROENERGETSKI POTENCIAL SLOVENIJE
Z vidika energetske rabe slovenskih rek po porečjih so najbolj ugodne razmere v Podravju (reka
Drava), Posavju ter Posočju. Najmanj ugodna so območja Pomurja, Pokolpja in porečje ostalih
jadranskih rek, kjer je izhlapevanje večje, kot znaša odtok. Z vidika celotne vodne bilance
Slovenije so razmere pri nas zelo ugodne, saj jih od skupno 1579 mm padavin letno (obdobje
1971–2000), 717 mm izhlapi, 862 mm pa odteče.
Hidroenergija predstavlja najpomembnejši OVE v Sloveniji. Kar dobro tretjino vse električne
energije se proizvede s pomočjo slovenskih hidroelektrarn. Ocenjeni bruto potencial v Sloveniji
znaša 19400 GWh, tehnično izkoristljiv potencial 9145 GWh. Trenutno je izkoriščenega 4125
GWh razpoložljivega potenciala oziroma okrog 45 %.

Preglednica 32: Hidroenergetski potencial slovenskih rek
Vodotok

Bruto potencial
(GWh/leto)
4.134

Sava z
Ljubljanico
Drava
4.301
Soča z Idrijco
2.417
Mura
928
Kolpa
310
Ostali
7.350
vodotoki
Skupaj
19.440
Vir: Kryžanowski et al., 2006

Tehnično izkoristljiv
potencial (GWh/leto)
2.794

Izrabljen potencial
(GWh/leto)
517

Delež
izrabe
18,5

2.896
1.442
690
209
1.114

2.833
491
0
0
284

97,8
34,0
0,0
0,0
25,5

9.145

4.125

45,1

Na podlagi podatkov iz zgornje tabele lahko ugotovimo, da največ električne energije
proizvedejo HE na Dravi, kjer je hidroenergetski potencial pravzaprav že izkoriščen. Potencial
Save je izkoriščen le v 20 odstotkih, vendar naj bi se to spremenilo po izgradnji nove verige HE
v srednjem in spodnjem toku. Reka Soča danes izkorišča dobro tretjino hidroenergetskega
potenciala.
Hidroenergetski potencial slovenskih vodotokov še ni izkoriščen. Postavlja pa se vprašanje, ali je
potrebno vse sile usmeriti v izkoriščanje hidroenergije kot OVE ali ne bi bilo smotrneje začeti
intenzivneje razvijati še ostale OVE.
Voda je pomembna naravna dobrina, ki jo je zaenkrat v Sloveniji še v obilju. Vendar lahko
spremenjena količina padavin, njena časovna in geografska razporeditev prinese pomanjkanje
vode tudi v posamezne pokrajine Slovenije. Potrebna je velika previdnost pri izkoriščanju te
naravne dobrine, katere pomen se bo ob napovedanih izrazitih podnebnih spremembah v svetu še
bolj povečal, predvsem pa skrb za njeno čistočo.
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9.1. TRENUTNO STANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE V SLOVENIJI
Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2009 navaja, da je bilo v letu 2009 v Sloveniji
proizvedeno 15689,7 GWh. Največji delež pri proizvodnji električne energije je prispevala NEK
(39,0 %), sledijo ji termoelektrarne in toplarne (38,2 %), hidroelektrarne so prispevale 25,0 % in
sončne fotovoltaične elektrarne 0,01 %. Kljub temu, da je delež obnovljivih virov energije še
vedno manjši v primerjavi z jedrsko energijo ali termoelektrarno, pa se razveseljujoče povečuje
tudi delež sončnih elektrarn.
Država bi morala večjo skrb posvetiti razvoju še preostalih OVE, predvsem tistih, ki imajo velik
potencial v posameznih območjih.

Slika 32: Struktura proizvodnje električne energije leta 2009
Struktura proizvodnje električne energije leta 2009

Vir: Energetska bilanca RS 2009, 2010
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10. ZGODOVINSKI PREGLED IZKORIŠČANJA HIDROENERGIJE NA
SLOVENSKEM
Izkoriščanje vodne energije oziroma energije vodotokov ima v Sloveniji tradicijo. Vodna kolesa
so na našem ozemlju uporabljali že Rimljani, v srednjem veku pa so bila v rabi vsaj od 9. stoletja
dalje.
Mlini in žage so predstavljali pomembno kulturno dediščino našega ozemlja, saj so se nahajali v
vseh slovenskih pokrajinah in so omogočali ljudem dodaten zaslužek.
Hidroenergija je postala izredno pomembna šele po odkritju električne energije. Proizvodnja
električne energije iz hidroenergije je nepredvidljiva, saj je odvisna od dotekajočih voda, ki pa se
spreminjajo preko leta. Kljub temu hidroenergija zagotavlja zanesljivo preskrbo z energijo, sodi
med obnovljive vire energije, saj se pri njeni rabi ne izrabljajo omejene naravne zaloge
(Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 217).
Začetki pridobivanje električne energije v Sloveniji so povezani z gradnjo zasebnih ali občinskih
malih elektrarn, ki so z elektriko oskrbovale le ožji okoliš. Leta 1883 je na Slovenskem prvič
zasvetila električna luč. Lastnik mariborskega podjetja Karl Scherbaum je uporabil električno
energijo za razsvetlitev svojega obrata (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 217). Moč njegove
elektrarne je bila majhna, vendar je pomenila začetek razvoja električnega omrežja. Naslednje
leto so razsvetlili Postojnsko jamo, leta 1885 so žarnice razsvetlile zdravilišče Laško, leta 1888
tudi je talilnica svinca in cinka v Litiji z elektriko iz svoje elektrarne osvetljevala celo del naselja
in železniško postajo.
Zaradi vse večje potrebe po električni energiji je bilo potrebno zgraditi močnejše elektrarne, ki
ne bi zagotavljale preskrbe z elektriko le v ožji okolici, ampak celotni Sloveniji. Gradnja
hidroelektrarn je potekala počasi. Najprej so zgradili hidroelektrarne na Dravi in Savi ter Soči.
Danes ločimo velike HE, katerih moč je nekaj 100 MW, in majhne HE, katerih proizvodnja
električne energije ne presega 10 MW.

10.1. STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE V REPUBLIKI SLOVENIJI S POUDARKOM
NA IZKORIŠČANJU POVRŠINSKIH VODOTOKOV
Geografski pogoji (konfiguracija terena), električno omrežje in vodni režimi omogočajo tudi
postavitev črpalnih elektrarn na reki Soči in Dravi. V Sloveniji obstaja še nekaj neizkoriščenih
vodnih potencialov – porečij, ki so bila že predmet raziskav in jih bo potrebno v prihodnje
temeljito preučiti. Povečanje deleža električne energije iz hidroelektrarn je izredno pomembno
zaradi več dejavnikov, predvsem pa zaradi strateške zanesljivosti pri oskrbi z električno energijo
ob izrednih ekonomskih ali političnih razmerah ter zaradi diverzifikacije virov. Električna
energija iz hidroelektrarn je obnovljiva oblika energije, ki prispeva k izpolnjevanju slovenskih
ciljev o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Ustrezen delež električne energije iz
hidroelektrarn izboljšuje obratovalne parametre elektroenergetskega sistema Slovenije
(Resolucija o nacionalnem energetskem programu - ReNEP, 2004).
V Resoluciji o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo je zapisano, da je v Sloveniji
potrebno vodni energiji dati prednost pri oskrbi z električno energijo, ker je obnovljivi energetski
vir in je z okoljevarstvenega vidika manj oporečna. Dolgoročna strateška usmeritev je
povečevanje izkoriščenosti slovenskega hidroenergetskega potenciala in povečanje deleža
hidroenergije v primarni bilanci. Dolgoročno so obnovljivi viri najpomembnejši vir primarne
energije v Sloveniji ter ena od strateških energetskih rezerv Slovenije. Zato je ključnega pomena
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že zdaj (leta 1996) bolj usmerjati slovensko energetsko politiko v rabo vodne energije in drugih
obnovljivih virov energije. Rabo obnovljivih virov je treba strateško spodbujati, hkrati pa
vlaganja v to področje uravnavati glede na pričakovane širše koristi. Hidroelektrarne naj bi
obratovale praktično neomejeno dolgo. Potrebno jih je posodabljati in pri tem njihove značilnosti
prilagajati potrebam elektroenergetskega sistema Slovenije (Resolucija o strategiji rabe in oskrbe
Slovenije z energijo – ReSROE, 1996).
Energetski zakon izdan leta 1999 v 9. členu zagotavlja spodbujanje izrabe obnovljivih virov
energije, zagotavljanje prednosti pri izkoriščanju obnovljivih virov pred oskrbo iz neobnovljivih
virov energije, zanesljivo in kakovostno oskrbo z energijo, dolgoročno uravnoteženost razvoja
energetskega gospodarstva glede na gibanje porabe energije. V 10. členu je tudi zapisano, da
energetska politika z ukrepi spodbujanja in uporabe obnovljivih virov energije prispeva k
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in s tem k zmanjševanju učinkov tople grede ter k
zmanjševanju emisij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, ogljikovega monoksida in prahu iz
kurilnih naprav, kot to določajo predpisi s področja varstva okolja in ratificirani mednarodni
sporazumi (Energetski zakon, 1999 in 2004).
Strategija prostorskega razvoja Slovenije navaja vodni potencial kot obnovljiv vir energije. Pri
načrtovanju se zagotavlja prednost rabe obnovljivih virov pred fosilnimi viri energije. Spodbuja
se rabo obnovljivih virov energije, da se poveča njihov delež v primarni energetski bilanci
države. Rabo obnovljivih virov se vključi v energetske zasnove regij, mest in lokalnih skupnosti.
Elektroenergetski sistem se razvija in dograjuje tako, da zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo z
električno energijo v vseh regijah, mestih in naseljih v državi. V poglavju Proizvodnja električne
energije je navedeno, da se za pridobivanje električne energije prioritetno obnavlja, posodablja,
ekološko sanira oziroma nadomešča obstoječe proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi
proizvodnimi objekti. Proizvodnja električne energije se prvenstveno ohranja v obstoječih
hidroelektrarnah (Strategija prostorskega razvoja Slovenije – SPRS, 2004).
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10. ZAKLJUČEK
Napredek in razvoj na eni strani in skrb za okolje na drugi. Na prvi pogled dejavnika, ki nikakor
ne moreta delovati skupaj. Izkoriščanje obnovljivih virov energije je ena od tistih možnosti, kjer
bi lahko človeštvo doživljalo razvoj in zaustavilo trend segrevanja ozračja in posledično uničenja
pokrajine. Po količini padavin sodi Slovenija med bolj namočena območja Evrope. Zaradi
razgibanega reliefa in kamninske zgradbe prevladujejo kratki vodotoki. Z vidika geografskega
vrednotenja so padavine in z njim povezan pretok ter razgiban relief dejavniki, ki omogočajo
energetsko rabo vodotokov. Kot omejitvena dejavnika se pojavljata dolžina vodotokov, le 46 je
takih, ki so daljši od 25 kilometrov in majhna površina porečij.
Energijo vode v Sloveniji intenzivneje izkoriščamo od začetka 20. stoletja, ko je bila na reki
Dravi zgrajena prva HE Fala. Proces gradnje HE se nadaljuje tudi danes. Trenutno so v Sloveniji
v gradnji HE na spodnji Savi. Hidroenergija predstavlja pomemben delež pri proizvodnji
električne energije v Sloveniji, vendar menim, da bi se morali bolj usmeriti v izkoriščanje še
preostalih obnovljivih virov (lesna biomasa, geotermalna energija itd.), ker predstavlja gradnja
HE tudi izrazite posege v naravo, predvsem na območju, kjer se nahaja akumulacijsko jezero in
se tam popolnoma spremenijo pogoji za življenje rastlin in živali. Zavedati se je potrebno, da
kljub dejstvu, da sodi hidroenergija med obnovljive vire energije, predstavlja nepopravljiv poseg
v okolje. Poleg energetskega potenciala imajo vodotoki še prostorski, rekreacijski, okoljski
potencial.
Hidroenergetski potencial slovenskih rek znaša 9.145 GWh električne energije na leto. Trenutno
je izkoriščenega 4.125 GWh razpoložljivega potencial oziroma 45 %. Hidroelektrarne k celotni
proizvodnji električne energije v Sloveniji prispevajo slabo tretjino. Največ električne energije
proizvede jedrska elektrarna Krško (39,0 %), sledijo termoelektrarne in toplarne (38,2 %),
hidroelektrarne (25,0 %) in sončne fotovoltaične elektrarne (0,01 %). Po izgradnji verige HE na
spodnji Savi, se bo delež proizvedene električne energije v HE še povečal.
Reka Drava je v celoti že energetsko izkoriščena (97,8 %), veliko manj je izkoriščena Soča (34,0
%), najmanj pa Sava (18,5 %). Mura in Kolpa sodita med energetsko neizkoriščena vodotoka.
Vendar je tukaj glavni omejitveni dejavnik okoljsko-naravovarstveni, ker večji del območja ob
vodotoku sodi v različna zavarovana območja. Specifičnost in pestrost habitatov, bi pomenila
uničenje redkih rastlinskih in živalskih vrst. Reka Soča v svojem povirnem delu sodi v Triglavski
narodni park, kjer je poseg take vrste prepovedan. Prav zaradi zavarovanosti se je Soča do danes
ohranila, kot ena izmed najčistejših in najlepših alpski rek v celotnih Alpah. Pri reki Savi je
energetsko izkoriščen le njen zgodnji tok, medtem ko sta spodnji in srednji tok energetsko slabo
izkoriščena. Trenutno je izkoriščena le slaba petina energetskega potenciala Save. Prav zato je
načrtovana veriga novih HE v njenem srednjem in spodnjem toku. V spodnjem toku so zgrajene
tri HE, ki trenutno poskusno obratujejo, načrtuje pa se izgradnjo še preostalih treh, skupno šest
HE. Zaradi ugodnega pretoka in strmca načrtujejo v srednjem toku Save zgraditi celo verigo HE,
skupaj devet. Zaradi bližine Ljubljane se pojavlja konflikt interesov med energetskim,
rekreacijskim in okoljskim.
Energetski potencial slovenskih vodotokov še ni izkoriščen. To zlasti velja za reko Savo, ki je
realno gledano med vsemi rekami najprimernejša izbira. Ob upoštevanju vseh okoljskih
dejavnikov ter izgradnji ribjih stez, nadomestnih drstišč itd. bi sam poseg v vodni ekosistem
prinesel manj drastične posledice. V kolikšni meri bomo znali ceniti in varovati ostale potenciale
vodotokov je odvisno predvsem od nas samih. Že danes, pa naj vsak pri sebi začne bolj varčno
ravnati z električno energijo.
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12. SUMMARY
On the one hand we have progress and development and on the other preservation of
environment. It seems that such factors cannot work together. Humankind could stop the trend of
global warming and consequent destruction of landscape and encourage development by
exploiting sources of renewable energy – that is at least one of the options. Regarding the annual
rainfall Slovenia belongs in top of the Europe. Due to rugged terrain and stony structure short
streams prevail. Evaluating from geographic point of view the rainfall, the flow and rugged
terrain are the factors that enable energetic use of streams. Restraining factors are the length of
streams (only 46 are longer than 25 km) and small surface of river basins.
In Slovenia, hydro energy has been used more extensively since the beginning of 20th century,
when the first hydro power plant – Fala hydro power plant – was built on the river Drava. Today
the building of hydro power plants continues. At the moment the hydro power plants on the
lower stream of the river Sava are in the works. Hydro energy represents an important part of
Slovenia’s electric energy production, but I believe that we should concentrate on exploiting
other renewable sources (wood biomass, geothermal energy etc.), since building hydro power
plants also represents a distinctive intervention on environment, mostly in the area where the
accumulative lake is situated – there, the living conditions for plants and animals change
completely. We have to understand that despite the fact that hydro energy is one of the sources
of renewable energy, it still presents an irreversible intervention on environment. Besides the
energy potential the streams also have the regional, recreational and ecological potential.
Hydroenergetic potential of Slovenian rivers is 9.145 GWh of electric energy per year. At the
moment only 4.125 GWh of the potential at disposal is used, that is 45 %. Hydro power plants
contribute not as much as a third to the total production of electric energy in Slovenia. The Krško
nuclear power plant produces the most electric energy (39,0 %), followed by thermo power
plants and heating plants (32,2 %), hydro power plants (25,0 %) and solar photovoltaic power
plants (0,01 %). After the hydro power plants on the lower stream of the river Sava are built, the
percentage of the electric energy produced in hydro power plants will increase.
The river Drava is already entirely exploited for the purposes of electric energy (97,8 %), a lot
less is exploited the river Soča (34,0 %) and at least Sava (18,5 %). The rivers Mura and Kolpa
are unexploited in this regard. But here is the ecological factor the main restrictive factor, since
the majority of the area around the stream is a part of different protected areas. Because of the
specificity and versatility of habitats the rare animals and plants would be destroyed. The upper
stream of the river Soča is a part of Triglav National Park where an intervention of such kind is
forbidden. Due to these preservation orders the river Soča has been until today one of the most
clean and beautiful alpine rivers in the Alps. Only the upperv stream of the river Sava is
exploited for electric energy, while its middle and lower stream are poorly exploited. At the
moment, only a fifth of Sava’s energetic potential is used. That is why a series of new hydro
power plants in its middle and lower stream are planned. In the lower stream three hydro power
plants are built, which are currently on trial work; building of another three is planned, that is six
hydro power plants altogether. Due to favorable water flow and gradient, a whole series of hydro
power plants is meant to be built in the middle stream of river Sava, nine altogether. Ljubljana is
in the vicinity, so there is the clash of interest between the energetic, recreational and ecological
interests.
Energetic potential of Slovene streams is not exploited yet. This primarily holds true for the river
Sava, which is the most appropriate choice. Taking into consideration all the ecological factors,
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building fish trails, surrogate spawning grounds etc. the sole intervention in water ecosystem
would not be so drastic. It is up to us how we will value and protect the other potentials of our
streams. Each of us should start saving with electric energy right now.
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