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PRIPOMBE NA PREDLOG ENERGETSKEGA ZAKONA 
 
 
 
Javni zavod Lokalna turistična organizacija Bovec se pridružuje pobudi LTO 
Sotočje, naj se sporni 565. člen, ki se nanaša na ukinitev statusa reke Soče kot 
naravne vrednote in razveljavitev varstvenega režima, umakne iz predlaganega 
energetskega zakona.  
 
Reka Soča v svojem zgornjem porečju je zaščitni znak za neokrnjeno naravo 
tako v lokalnem, regionalnem kot tudi evropskem in svetovnem merilu. Občina 
Bovec se trudi ohraniti naravo v skladu s smernicami EU ter spodbuja projekte 
trajnostnega razvoja območja, kjer bo dovolj prostora za dejavnosti, ki v okolje 
sodijo, vzpodbud in delovnih mest za prebivalce, hkrati pa dovolj izzivov in 
možnosti ogledov naravnih in kulturnih znamenitosti za obiskovalce. V ta namen 
je bil v letu 2008 prek projekta čezmejnega sodelovanja Palpis izdelan Načrt 
upravljanja na naravovarstveno pomembnih območjih v južnih Julijskih Alpah, 
kamor sodita od tekočih voda Soča z Volarjo ter Nadiža s pritoki. V imenovanem 
upravljalskem načrtu so bila obravnavana območja v občinah Bovec in Kobarid, 
ki sodijo v Naturo 2000 in ležijo izven Triglavskega narodnega parka. Načrt 
upravljanja prinaša konkretne rešitve in usmeritve, predvsem z namenom, da 
državljan vnaprej ve, kako naj ravna in kakšne pogoje je potrebno upoštevati pri 
posameznih posegih v občutljivo naravo.  
 
Javni zavod Lokalna turistična organizacija Bovec, čigar ustanoviteljica je Občina 
Bovec, si prizadeva delovati z vsemi akterji turističnega gospodarstva v skladu s 
smernicami trajnostnega razvoja, na način, ki preprečuje ogrožanje naravne 
znamenitosti porečja reke Soče, tako da uravnava morebitne nenadzorovano ali 
preveč množično izrabo Soče v turistične in rekreativne namene (za plovbo, 
piknike in poletno kopanje). Ob zavedanju pomembnosti tega segmenta 
turistične ponudbe je Občina Bovec že pred leti sprejela Odlok o rabi in 
varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči (Uradni list RS, 68/2003 
s spremembami).  
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Način, kot ga ubirajo pripravljalci novega energetskega zakona, je izključevalen 
in omogoča izvedbo energetskih razvojnih projektov mimo vrste, mimo ustaljenih 
presoj, v imenu gospodarnosti in dobičkonosnosti. Kljub temu, da omenjeni 
upravljalski načrt na svoji 17. strani trdi, da obstoječe živalske vrste v in ob Soči 
lahko ogroža tudi gradnja hidroenergetskih objektov, v zakonskem predlogu ne 
najdemo nobenih predsodkov, da bi bilo s tem lahko kaj narobe. Ob pripravi 
upravljalskega načrta je bila lokalna skupnost vabljena k sodelovanju, pri pripravi 
tako velikih sprememb, kot je namera ukinitve statusa reke Soče kot naravne 
vrednote, pa je obveščena le iz medijev. 
 
Ne moremo se znebiti občutka, da se nas pri upravljanju režima na reki Soči 
namerno daje na stranski tir, v podrejen položaj, da nas pripravljalci ne 
obravnavajo kot enakovrednega partnerja, pač pa se daje prednost velikim 
tehnološkim projektom, ki dolgoročno lahko negativno vplivajo na razvoj za nas 
prepoznanih perspektivnih gospodarskih panog, saj se izdajamo kot izrazito 
turistična občina z ogromno še neizkoriščenega naravnega potenciala. Z 
naravnimi danostmi pa je treba ravnati zelo rahločutno, vsak velik poseg lahko 
pomeni trajno in nepopravljivo škodo. 
 
Pripravljalce energetskega zakona zato pozivamo, naj se vzdržijo prehitrih in 
samo v eno panogo usmerjenih ukrepanj, saj Soča za nas prebivalce pomeni 
veliko več kot samo vodni tok.  
 
S spoštovanjem, 
 
 
mag. Cecilija Ostan, 
direktorica LTO Bovec 


