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Spoštovani!  

Na spletni strani MOP smo zasledili objavo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (dalje v besedilu Zakon) (št. 
zadeve 007-650/2018 (EVA: 2018-2550-0119), ki je v javni razgrnitvi do četrtka 14. 3. 2019. Društvo za 
preučevanje rib Slovenije (DPRS) se zavzemamo za ohranitev domorodnih vrst rib in njihovih habitatov, 
katerih ohranitev v ugodnem stanju je ključna za njihovo preživetje. Delujemo v javnem interesu 
ohranjanja narave1. S tem dopisom posredujemo pripombe na Zakon in ostro nasprotujemo sprejetju 
zakona brez izvedene celovite presoje vplivov na okolje. 

I. Izpodbijani Zakon bi moral biti presojan v smislu celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 
- Pred potrditvijo Zakona bi bila nujna izvedba celovite presoje vplivov plana na okolje v skladu 

s 40. členom Zakona o varstvu okolja .  
- Predlagani zakon krši DIREKTIVO SVETA 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 

habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (v nadaljevanju Habitatna direktiva), 
DIREKTIVO SVETA 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (v 
nadaljevanju Ptičja direktiva), DIREKTIVO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2000/60/ES z 
dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (v 
nadaljevanju Vodna direktiva) in DIREKTIVO 2001/42/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje direktive (v 
nadaljevanju Direktiva o strateški okoljski presoji). 

- Predlagani zakon posega na območje z naravovarstvenimi statusi in močno ogroženimi 
vrstami, med katerimi je tudi sulec Hucho hucho.  

II. Vpliv HE na površinske in podzemne vode (vpliv na podtalnico).  
Nujna je uporaba izjeme po členu 4.7 Vodne direktive. 

                                                           
1 Dne, 7.7.2015 smo prejeli odločbo št. 215-4/20151 s katero nam je ministrstvo za okolje in prostor podelilo status nevladne 
organizacije na področju ohranjanja narave, ki deluje v javnem interesu. Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/2004 – 
uradno prečiščeno besedilo ZON-UPB-2, 8/10-SZKZ-B in 46/14; v nadaljevanju ZON) v 137. členu, 3. odstavek določa, da 
društvo, ki pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu, ima pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh 
upravnih in sodnih postopkih. V skladu s to določbo, zahtevamo, da se nas vključi v postopek CPVO, saj želimo v tem postopku 
zastopati interese ohranjanja narave. http://www.dprs.si/datoteke/1440623102-Priloga_2Status_po_ZON_DPRS.pdf 
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III. Za podelitev koncesije ni bil izveden javni razpis. 
IV. Obvezno vključevanje javnosti (Aarhuška konvencija).  

Ostro nasprotujemo sprejemanju tega zakona po hitrem postopku brez sodelovanja javnosti. 
V. Ostale pripombe 

 

Obrazložitev pripomb: 

I. 
Izpodbijani Zakon bi moral biti presojan v smislu celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 

 

Ključna pripomba je, da se podjetju INFRA podeljuje koncesija za celotno območje reke Save. Torej se 
koncesija širi iz spodnje Save (HE Vrhovo, Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice) še na srednjo (HE 
Suhadol, Trbovlje in Renke, HE na litijskem in HE na ljubljanskem delu, kar predstavlja 9-10 velikih HE) 
in na zgornjo Savo (HE Moste 2, 3)2.  

Zakon o varstvu okolja v 40. členu (celovita presoja vplivov na okolje) določa: » (1) Zaradi 
uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive je treba v postopku priprave plana, 
programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb (v nadaljnjem besedilu: plan), 
katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na 
okolje, s katero se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja 
narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, ter pridobiti potrdilo ministrstva o 
sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.«. Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) bi morala biti 
izdelana že za potrjen akt Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje 
Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15 in 67/17) leta 2011, vendar se je iz nam 
neznanih razlogov država izognila obveznostim iz zahtev vseh citiranih zakonskih podlag. 

Glede na zgoraj navedena dejstva bi pred sprejetjem zakon vsekakor moral v postopek celovite presoje 
vplivov na okolje (CPVO). Predvideva pa tudi sprejemanje državnih prostorskih načrtov za vsako HE 
posebej, kar je v nasprotju z evropsko zakonodajo, saj je zanemarjen kumulativni vpliv vseh 
načrtovanih posegov (prepoved t.i. salami slicing). 
 
Direktiva o strateški okoljski presoji (UL L 197/30, z dne 21.7.2001, str. 159) v členu 1, v povezavi s 
točko a drugega odstavka člena 3 določa, da se okoljska presoja izvede pri načrtih in programih, ki 
bodo verjetno znatno vplivali na okolje in ki so pripravljeni za kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 
energetiko, industrijo, promet, ravnanje z odpadki, upravljanje voda, telekomunikacije, turizem, 
prostorsko načrtovanje ali rabo zemljišč in ki določajo okvir za prihodnja soglasja za izvedbo projektov 
iz Prilog I in II k Direktivi Sveta z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih 
projektov na okolje (UL L 175/40, z dne 27.6.1985, str. 253, v nadaljevanju: Direktiva 85/337/EGS). V 
skladu s prilogo II je potrebno v primeru gradnje hidroelektrarn obvezno izvesti študijo o vplivih na 
okolje, t.i. celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) in sicer pred sprejetjem splošnega akta.  

Prvi odstavek člena 4 Direktive 2001/42/ES določa obveznost priprave načrta ali programa, preden se 
ta sprejme ali vloži v zakonodajni postopek. Sporni predlog zakona predstavlja koncesijski akt, zato je 
celovita presoja vplivov na okolje potrebna pred njegovim sprejetjem. Potrebno je namreč upoštevati, 
da ni bil presojan niti Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje 
Save. Okoljsko poročilo in mnenja, ki jih podajo ustrezni organi in javnost, ter izidi kakršnegakoli 
čezmejnega posvetovanja naj bi se upoštevali med pripravljanjem načrta ali progama in preden je le-
ta sprejet ali vložen v zakonodajni postopek (člen 6 Direktive 2001/42/ES). Nasprotno ravnanje je kot 

                                                           
2 ANOVE – Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 (2030), Ministrstvo za infrastrukturo, 
Ljubljana, december 2017. Na ta dokument in okoljsko poročilo je vložena tožba na Upravnem sodišču. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0960
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2076
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3506
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3164
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kršitev opredelilo že Sodišče Evropske unije, in sicer v zadevi C-201/02, Delena Wells proti Secretary of 
State for Transport, Local Government and the Regions, z dne 7. januarja 2004, tč. 42. Cilji te direktive 
se morajo dosegati z zakonodajnim postopkom za izvedbo celovite presoje. Podrobnosti projekta ne 
morejo veljati za sprejete z zakonskim aktom v smislu Direktive 85/337, če ta ne vsebuje elementov, 
potrebnih za presojo vplivov tega projekta na okolje ali če je treba sprejeti druge ukrepe, ki bi nosilcu 
projekta dovoljevali izvedbo projekta (zadeva C-435/97, World Wildlife Fund (WWF) and Others proti 
Autonome Provinz Bozen and Others, 16.9.1999, tč. 57, tč. 62).  

Obseg obveznosti presoje vplivov na okolje izhaja iz člena 3 Direktive 85/337/EGS z naštetimi kriteriji. 
Sodna praksa narekuje, da se cilj Direktive 85/337 ne sme zaobiti z razdrobitvijo projekta (»salami 
slicing«) in da se zaradi neupoštevanja kumulativnih vplivov več projektov, projekti ne smejo v celoti 
izogniti obveznosti presoje, če bi upoštevani skupaj lahko pomembno vplivali na okolje v smislu člena 
2(1) Direktive 85/337/EGS. To velja še posebej pri projektih, ki so medsebojno povezani, prekrivajoči 
ali sledeči. (C-142/07 Ecologistas en Acción-CODA, C-2/07 Abraham in drugi proti Valonski regiji, C-
255/08 Umweltanwalt von Kärnten proti Kärntner Landesregierung). Poleg vseh analiziranih kriterijev 
mora presoja vsebovati tudi analizo kumulativnih učinkov projekta na okolje, saj se obseg 
pomembnih vplivov pri gradnji več elektrarn znatno poveča. Cilj Direktive 85/337 je namreč celovita 
presoja vplivov vseh projektov na okolje, ki pri izdelavi CPVO v primeru zgolj ene elektrarne zagotovo 
ni dosežen.   

V konkretnem primeru je namreč pomembno dejstvo, da se 6 – 7 na srednji in 1-2 na zgornji Savi 
hidroelektrarn, kot jih predvideva izpodbijani Zakon, umešča na območje Natura 2000 (SI3000262 in 
SI3000291), 3 pa na vplivno območje Natura 2000. Evropska unija je evropsko ekološko omrežje Natura 
2000 uvedla kot enega od mehanizmov za izvajanje Direktive o pticah iz leta 1979 in Direktive o 
habitatih iz leta 1992.  

Habitatna direktiva v 6. členu v prvem odstavku določa, da morajo države članice za posebna 
ohranitvena območja (kamor npr. spada območje, ki je del naravovarstvenega območja Nature 2000) 
določiti potrebne ohranitvene ukrepe ter ustrezne zakonske, upravne ali pogodbene ukrepe, ki 
ustrezajo ekološkim zahtevam naravnih habitatnih tipov. Nadalje v drugem odstavku 6. člena najdemo 
zahtevo, da morajo države članice storiti vse potrebno, da na posebnih ohranitvenih območjih 
preprečijo slabšanje stanja naravnih habitatov in habitatov vrst, za katera so bila takšna ohranitvena 
območja določena. Končno, tretji odstavek 6. člena Habitatne direktive določa, da je potrebno pri 
vsakem načrtu ali projektu, ki ni neposredno povezan z upravljanjem območja, opraviti ustrezno 
presojo njegovih posledic glede na cilje ohranjanja tega območja, pristojni državni organi pa lahko 
soglašajo z načrtom ali projektom šele potem, ko se prepričajo, da ne bo škodoval celovitosti 
zadevnega območja in, če je primerno, ko pridobijo mnenje javnosti.  

Glede na ugotovljene nepravilnosti in neizpolnjevanje obveznosti, ki jih Republiki Sloveniji nalaga 
zakonodaja EU, bomo pobudniki prisiljeni o nepravilnostih v postopku sprejema izpodbijanega Zakona 
obvestiti tudi Evropsko komisijo. To je nujno tudi in predvsem zaradi dejstva, da je poseg, kot ga 
predvideva Zakon, predviden na območju Natura 2000. Evropska komisija je aktivno legitimiran tožnik 
pred Sodiščem EU proti državi članici v primeru, da ta ne izpolnjuje obveznosti, ki izvirajo iz pravnih 
aktov. 

II. 
Vpliv HE na površinske in podzemne vode (vpliv na podtalnico) 

 
Izpodbijani Zakon izkazuje neskladje z zakonom oz. mednarodnim predpisom tudi na področju samih 
voda oz. njihovega upravljanja, in sicer je v nasprotju z Vodno direktivo (DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
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področju vodne politike). Namen Vodne direktive je določen v členu 1: »Namen te direktive je določiti 
okvir za varstvo celinskih površinskih voda, ... in podzemne vode: (a) ki preprečuje nadaljnje slabšanje 
stanja vodnih ekosistemov ter, glede na njihove potrebe po vodi, stanja kopenskih ekosistemov in 
močvirij, ki so neposredno odvisni od vodnih ekosistemov, to stanje varuje in ga izboljšuje; ...«  Sodišče 
je v sodbi C-461/137 razsodilo: »...(2) Pojem „poslabšanje stanja“ telesa površinske vode v členu 
4(1)(a)(i) Direktive 2000/60 je treba razlagati tako, da gre za poslabšanje, če se stanje vsaj enega od 
elementov kakovosti v smislu Priloge V k tej direktivi poslabša za en razred, čeprav to poslabšanje ne 
pomeni poslabšanja razvrstitve telesa površinske vode v celoti. Če pa je zadevni element kakovosti v 
smislu te priloge že v najnižjem razredu, pa vsakršno poslabšanje tega elementa pomeni „poslabšanja 
stanja“ telesa površinske vode v smislu tega člena 4(1)(a)(i).« 

Nujno je opozoriti na dejstvo, da vsaka pregrada na rečnem sistemu in posledično zadrževanje vode za 
pregrado vpliva na hidrološke značilnosti in še posebej na kemijsko stanje vodnega okolja, saj se zaradi 
daljšega zadrževanja vode v sistemu tako koristne, posebej pa še škodljive in nevarne snovi 
akumulirajo, kopičijo, prehajajo v prehranske verige in posledično predstavljajo kronično stanje, ki ne 
vpliva samo na vodno okolje, ampak veliko širše. Reka Sava je vodotok, ki je zgodovinsko še vedno 
močno obremenjen, ki je vse bolj obremenjen s sodobnimi onesnaževali, če omenimo le motilce 
endokrinega sistema in težke kovine, katerih usoda v tekoči ali zajezeni reki je bistveno drugačna. Gre 
torej v prvi vrsti za strokovna vprašanja, vezana na vodni in obvodni ekosistem kot celoto in ta 
vprašanja mora politika presojati in odločati na osnovi strokovnih argumentov. Negativne spremembe 
(hidrološke, kemijske in biotske) na Savi, Dravi, Soči, ki so posledica umetnih pregraditev, so primerna 
podlaga za premislek in razumevanje nevarnosti. Hidroelektrarna ne vpliva le na ribje združbe, vpliva 
na podtalnico, vpliva na potencialno evtrofnost v akumulaciji, vpliva na toksičnost v akumulaciji - vpliva 
torej tudi na naše bivanje in zdravje, če je ta antropocentrični vidik res vse, kar razumemo.  

Za vse HE, tako v območju Natura 2000 kot zunaj le-tega, bo potrebno v skladu s členom 4(7) izpeljati 
postopek prevlade drugega javnega interesa nad javnim interesom ohranjanja dobrega ekološkega 
stanja voda.  

III.  
Javni razpis pri podelitvi koncesije ni bil izveden. 

 
Zakon o vodah (Ul RS 67/02 et al, v nadaljevanju: ZV-1) v prvem odstavku 3. točke 136. člena (koncesija) 
določa, da je treba za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni pridobiti koncesijo, 
če je priključena na javno električno omrežje. Zakon prav tako v 139. členu (postopek podelitve 
koncesije) določa, da se koncesija podeli z odločbo o izboru na podlagi javnega razpisa. Za podaljšanje 
časa trajanja koncesije ali za povečanje njenega obsega se koncesija podeli obstoječemu koncesionarju 
brez javnega razpisa, če se pogoji koncesije niso spremenili in če koncesionar izpolnjuje predpisane 
pogoje. 

Določbe glede postopka podelitve koncesije vsebuje tudi Zakon o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO-
1). Slednji v sedmem odstavku 164. člena (predmet in plačilo koncesije) določa, da se koncesija na 
naravni dobrini lahko podeli, če so izpolnjeni vsi okoljevarstveni pogoji, ki so za poseg v okolje 
določeni s tem zakonom ali zakoni, ki urejajo varstvo in rabo naravnih dobrin. Zadnje določilo je sporno 
vsaj glede razsežnosti posega v okolje in njegove degradacije, ki jo obseg podeljene koncesije 
potencialno omogoča (in katera se - vsaj v smislu CPVO pa tudi po ZV-1 - nikoli ni izvedla). Koncesija se 
lahko podeli samo na podlagi javnega razpisa, če zakon ne določa drugače. Predmetna koncesija je bila 
nezakonito brez razpisa podeljena že z Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne 
energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola (Ul RS 121/04 s spremembami), česar 
predlog spornega zakona z ničemer ne sanira – oz. še več, zakonodajalec poskuša sedaj z novejšo 
doktrino legalizirati takratne pomanjkljivosti, kar je seveda lahko sporno. 



5 
 

Koncesija v konkretnem primeru se podeljuje brez javnega razpisa, v nasprotju z zahtevo tudi (veljavne) 
direktive (Direktiva 2014/23/EU o podeljevanju koncesijskih pogodb). Sankcija za opisano kršitev je 
lahko ničnost morebitne koncesijske pogodbe, ki bi bila morebiti sklenjena na tej podlagi – sankcijo je 
predpisoval takratni 130. čl. ZJN-1, in sicer 7. alineja (ki določa ničnost za pogodbe, sklenjene brez 
predhodno izvedenega postopka oddaje javnega naročila, ki bi ga naročnik po določbah tega zakona 
moral izvesti). Zaradi kršitve enakega varstva pravic po 22. čl. Ustave RS navedene ugotovitve 
predstavljajo dodaten razlog za zavrnitev izpodbijane spremembe in samega Zakona. 
 
Nenazadnje je potrebno opozoriti tudi na možnost nedovoljene državne pomoči v smislu člena 107 
Pogodbe o delovanju Evropske Unije, UL C 326, z dne 26.10.2012 (PDEU) oz. prejšnji člen 87 PES. 
Nadaljevanje nezakonitega postopka po tej poti bi lahko ponovno vodilo do visokih kazni s strani 
Evropske komisija oz. Sodišča EU. 
 

VI.  
Obvezno vključevanje javnosti (Aarhuška konvencija). 

 
Ostro nasprotujemo sprejemanju tega zakona po hitrem postopku brez sodelovanja javnosti. 
Konvencija o dostopu do informacij, sodelovanju javnosti pri odločanju in dostopu do varstva pravic v 
okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija3, ki jo je Slovenija podpisala skupaj s petintridesetimi 
državami in Evropsko skupnostjo 15. junija 1998 na četrti ministrski konferenci Okolje za Evropo v 
Aarhusu na Danskem, je prvi pravno obvezujoči mednarodni dokument, ki je v celoti namenjen 
spodbujanju razvoja participacijske demokracije. 
 
Aarhuška konvencija se osredotoča med drugim na sodelovanje nevladnih organizacij in drugih 
pripadnikov civilne družbe pri sprejemanju odločitev, pomembnih za ohranjanje zdravega življenjskega 
okolja. Uveljavlja načelo doseganja družbenega konsenza za odločitve, ki vplivajo na okolje, saj izkušnje 
držav z dolgo demokratično tradicijo potrjujejo, da se tako sprejete odločitve uresničujejo hitreje in 
bolj učinkovito. 
Pravica bodočih generacij do zdravega življenjskega okolja je z Aarhuško konvencijo prvič dobila status 
pravno obvezujoče norme. Nevladnim organizacijam je bil prvič v zgodovini praktično priznan 
partnerski položaj pri oblikovanju in sprejemanju mednarodne pogodbe. 
Konvencija javnosti jamči pravico do: dostopa do okoljskih informacij, sodelovanja pri sprejemanju 
okoljskih predpisov in sodnega varstva v okoljskih zadevah (znani trije glavni stebri). 
Države podpisnice so v preambuli konvencije zapisale nekaj zelo močnih zavez, kjer priznavajo, da je 
varstvo okolja bistveno za blaginjo ljudi in za uresničevanje temeljnih človekovih pravic, skupaj s samo 
pravico do življenja; priznavajo tudi, da ima vsaka oseba pravico in dolžnost, da varuje in izboljšuje 
okolje za sedanje in prihodnje generacije; priznavajo nadalje pomen vloge, ki jo imajo lahko 
posamezniki in nevladne organizacije pri varstvu okolja; imajo s tem namen povečati odgovornost in 
preglednost odločanja in okrepiti podporo javnosti pri okoljskem odločanju; se zavzemajo, da bi bili 
javnosti, vključno z organizacijami, dostopni učinkoviti pravosodni mehanizmi za varstvo njihovih 
legitimnih interesov in za izvajanje zakonov.  
Uredba4 evropskega parlamenta in sveta o upravljanju energetske unije v preambuli v točki 20 določa: 
»Izvajanje politik in ukrepov na področjih energetike in podnebja ima učinek na okolje. Zato bi morale 
države članice javnosti zagotoviti čimprejšnje in učinkovite možnosti sodelovanja in posvetovanja o 
pripravi celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov po potrebi v skladu z določbami 
Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Konvencije Gospodarske komisije Združenih 
narodov za Evropo z dne 25. junija 1998 o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in 
dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah („Aarhuška konvencija“). Države članice bi morale 
tudi zagotoviti vključitev socialnih partnerjev k pripravi celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih 

                                                           
3 https://docs.google.com/file/d/0B8ZeFcYUT9V6Y2xYYXBZNWhUNjQ/edit  
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN 

https://docs.google.com/file/d/0B8ZeFcYUT9V6Y2xYYXBZNWhUNjQ/edit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN
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načrtov.« Vse tukaj navedeno je v predmetnem postopku izostalo in sicer v celoti, zaradi česa je 
predlagatelj grobo kršil pravila sprejete mednarodne konvencije, k spoštovanju katerih ga DPRS tudi 
na tem mestu še enkrat izrecno poziva, v nasprotnem primeru je mogoče pričeti ustrezne postopke, 
kot jih opredeljuje 9(3). člen konvencije in sicer tako pred Upravnim, kakor Ustavnim sodiščem RS. 
 

VII. 
Ostale pripombe 

 
K točki 1.2 »Predpisi, ki urejajo to področje« niso upoštevani vsi potrebni zakoni. Dodati je potrebno: 
• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 

66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)  

• Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-
1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) 

 
K točki 3 »Ocena finančnih posledic...«. V to izjavo močno dvomimo, glede na to, da je država letos 
sprejela Odlok, ki omogoča v letu 2019 5 milijonov evrov črpanja sredstev iz Podnebnega sklada za 
gradnjo HE Mokrice5. Primer HE Brežice: »Vrednost celotne neenergetske infrastrukture (akumulaciji, 
pritoki, ceste, energetski vodi ...) brez davka znaša 157 milijonov evrov, 16 milijonov manj od prvih 
ocen. Država je za svoj del obveznosti državnemu podjetju Infra morala zagotoviti 141 milijona 
evrov.6« 
 
K točki 4 »Navedba, da so sredstva za izvajanje zakona v državnih proračunih zagotovljena,...«, 
verjetno zapisano ne drži, namreč za HE Mokrice je predivedno črpanje sredstev iz podnebnega sklada 
v višini 5 milijonov evrov. Obrazloženo v K točki 3. 
K točki 6.2 »Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki...«. Da 
»predlagani zakon vključuje spremembe, ki nimajo posledic na okolje«, je čista laž in zavajanje. Zakon 
omogoča maksimalno izrabo reke Save v energetske namene, gradnjo več kot 10 novih velikih 
hidroelektrarn, kar pomeni uničenje celega toka reke Save, tako iz okoljskega kot naravovarstvenega 
vidika. 

K 2. členu. Gradnja HE Mokrice je iz naravovarstvenega vidika nesprejemljiva. Trenutno poteka tožba 
na okoljevarstveno soglasje za gradnjo HE Mokrice na Upravnem sodišču RS. 

Osnutek Zakona je brez izvedene celovite presoje vplivov na okolje nesprejemljiv in v nasprotju s 
slovensko in evropsko zakonodajo. 

K pripombam se pridružujejo tri civilne iniciative, odbor in 7 organizacij. 

Andreja Slameršek 
predsednica 

 

 

Poslujemo brez žiga. 

 

                                                           
5 http://www.dprs.si/sl/150-podnebni-sklad-2019--crpanje-sredstev.html  
6 https://www.delo.si/novice/slovenija/zagon-elektrarne-ki-je-nastajala-dolgo-desetletje.html  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1402
http://www.dprs.si/sl/150-podnebni-sklad-2019--crpanje-sredstev.html
https://www.delo.si/novice/slovenija/zagon-elektrarne-ki-je-nastajala-dolgo-desetletje.html
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Civilna iniciativa #ZASavo 
 
Civilna iniciativa »Divja Sava za vedno!« 
 
 

 
Civilna iniciativa »Ne JEZimo Save!« 

Odbor za rešitev Save Dolinke 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 


