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URGENCA 

DRŽAVNI ZBOR RS 

VSEM POSLANKAM IN POSLANCEM  

 

na naslov: vsem po seznamu 

ZADEVA: Nasprotovanje Zakonu o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona 

(EZ-1B), EPA: 2506 - VII 

 

Skupnost občin Slovenije odločno nasprotuje sprejemu sprememb in dopolnitev Energetskega 

zakona zaradi amandmaja, ki posega v finančne vire občin.  

Tudi novi amandma (24. a člen) s katerim se določa, da se nov tretji odstavek 20. člena zakona 

nanaša izključno za nove investicije v hidroelektrarne, za katere investitorji še nimajo sklenjene 

koncesijske pogodbe, ne rešuje ničesar. Nepravično in zahrbtno so bila zmanjšana sredstva 

lokalnim skupnostim, ki so prejemale koncesnine od hidroelektrarn na spodnji Savi in sedaj z 

obrazložitvijo, da je potrebno »pravično« poenotiti to pravilo za vse, se v naprej omejujejo 

sredstva lokalnim skupnostim. 

V taistem Energetskem zakonu je le nekaj členov naprej veljavno določilo, da občine sprejmejo 

lokalni energetski koncept (LEK) kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti po 

predhodnem soglasju ministra, pristojnega za energijo, in ga objavi na svojih spletnih straneh. 

Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj 

lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, 

uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne 

skupnosti. 

Še več, 30 občin je ob obveznem LEK sprejelo še prostovoljno zavezo, da bodo presegle 

evropske cilje 20-20-20 in pripravile načrt izvajanja. 

Ali res menite, da bodo hidroelektrarne povezane v HSE zagotovile boljše učinke iz 

»prihranjenih evrov« kot občine? Koncesnine so vir sredstev za izvajanje ukrepov, tako kot so 

vodna povračila vir sredstev vodno-podnebnega sklada, ker sredstev ni dovolj. 

Kako bodo občine ta denar porabile si lahko preberete na vsaki izmed spletnih strani občin v 

LEK, ki so pripravljeni skladno s predpisano metodologijo. A veste kako bo ta denar porabljen 

v HSE?  
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Napaka je bila storjena na spodnji Savi, ne širite je naprej! 

Če je potrebno zakon zavrniti v celoti, naj bo tako. Brez spornega amandmaja ga lahko v 

proceduro vložite spet jutri. Nesprejemljivo pa je, da se brez možnosti sodelovanja občin, 

posega v njihove pravice, naloge in finančna sredstva. 

S spoštovanjem, 

 

                            Jasmina Vidmar, l.r.   

Generalna sekretarka   

 

  


