
VABILO: SPLETNI DOGODKI ZA REKO SAVO 

Med 17. februarjem in 10. marcem 2022 vas vsak četrtek ob 19h vabimo na spletne dogodke 

(predavanja, intervjuje). Pridite in izvedeli boste več o pomenu naše najdaljše reke, o tem, 

zakaj jo je vredno ohranjati zdravo in prosto tekočo, ter o energetskih in razvojnih alternativah 

načrtovanim hidroelektrarnam. 

Po predavanjih bo čas tudi za vprašanja. 

Na dogodke se priklopite preko povezave: 

https://us02web.zoom.us/j/87500202738?pwd=ajA1R3RVcDNJUWVuMWpOUTRCV3pQ

dz09 

 

Meeting ID: 875 0020 2738 

Passcode: 201966 

 

Četrtek 17. 2. 2022 ob 19h:  

Je hidroenergija res zelena? 

Kaj se zgodi z rečnim ekosistemom po izgradnji hidroenergetskega jezu? Ali je tako 

proizvedena energija res »zelena«? 

Predaval nam bo biolog prof. dr. Mihael Jožef Toman z Biotehniške fakultete, strokovnjak za 

področje ekologije celinskih voda. 

 

Četrtek, 24.2.2022 ob 19h: 

Kako in za kakšno ceno lahko v štirih letih z energijo iz sončnih elektrarn nadomestimo 

gradnjo prvih treh hidroelektrarn na srednji Savi? 

Predaval bo Gorazd Marinček, ustanovitelj prve ekološke kmetije na Dolenjskem, sicer pa 

evropski energetski menedžer, pravni zastopnik Združenja ROVO in okoljski aktivist v 

postopkih za fracking v Petišovcih, TEŠ 6, Magno, Albaugh, hidroelektrarno Mokrice in tretjo 

razvojno os (sever in jug). 

 

Četrtek, 3.3. 2022 ob 19h: 

 

Vplivi morebitne izgradnje savskih hidroelektrarn na ljudi in okolje: vizija Zasavja skozi 

uveljavljanje sodobnih trajnostnih energetskih in družbenih konceptov. 

 

Predavala bosta mag. Jure Vetršek in Davorin Žnidarič.  

Davorin Žnidarič je član odbora za razvoj energetike v Zasavju, okoljevarstvenik in doktorski 

študent Varstva okolja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Ukvarja se z vzpostavljanjem 

mehanizmov za večjo družbeno in okoljsko enakost.  

https://us02web.zoom.us/j/87500202738?pwd=ajA1R3RVcDNJUWVuMWpOUTRCV3pQdz09
https://us02web.zoom.us/j/87500202738?pwd=ajA1R3RVcDNJUWVuMWpOUTRCV3pQdz09


mag. Jure Vetršek je strokovnjak za energetiko, sodelavec Inovacijsko-razvojnega inštituta 

Univerze v Ljubljani, sicer pa tudi član razvojnega sveta zasavske regije in društva Ekokrog, 

 

Četrtek, 10.3.2022 ob 19h: 

Kakšno je stanje Save med Vrhovim in Brežicami po izgradnji hidroelektrarn? 

Prisluhnite intervjuju z Dušanom Klenovškom in Brino Sotenšek. 

Dušan  Klenovšek je po izobrazbi profesor biologije in kemije, sicer pa ambasador Nature 

2000, član več društev za varstvo narave in dolgoletni raziskovalec narave Posavja. Že dlje 

časa živi na območju spodnje Save, v Krškem. Tako ima priložnost v živo spremljati, kaj se 

dogaja z reko po izgradnji verige petih hidroelektrarn med Vrhovim in Brežicami.  

Brina Sotenšek je biologinja, sodelavka inštituta Lutra in članica Društva za preučevanje rib 

Slovenije. Kot nekdanja večletna sodelavka Zavoda za ribištvo Slovenije je spremljala tudi 

številne raziskave rib in rečnega ekosistema na spodnji Savi po izgradnji hidroelektrarn. 

 

Cikel dogodkov organizira skupina Za Savo: 

www.za-savo.si 

 


