
POSREDOVANO STALIŠČE DO NOVEGA ENERGETSKEGA ZAKONA 
  

Člani bovške Civilne inciative »Bovško bolje« si prizadevamo za trajnostni razvoj 
občine, ob spoštovanju naravnih in kulturnih vrednot, kar je tudi osrednji cilj Omrežja občin – 
povezanost v Alpah, v katero se je Občina Bovec vključila (poleg Kranjske gore) že pred 
poldrugim desetletjem. Zaradi tega ostro nasprotujemo vključevanju Soče s pritoki v NEP in 
zavračamo predlog Ministrstva za gospodarstvo, ki predlaga odpravo določil Zakona o Soči, s 
katerim je onemogočena energetska izraba Soče in pritokov.  

Opozarjamo, da je poskus gospodarskega resorja in z njim povezanih lobijev, da mimo 
za naravo pristojnega Ministrstva za okolje, tako grobo in nepremišljeno posega v zaščiten 
prostor reke Soče, v popolnem nasprotju z vedno bolj prisotno okoljsko paradigmo. 
Opozarjamo, da je Zgornje Posočje s Sočo in z visoko cenjenimi in raznolikimi vrednotami 
izkazano eno redkih še ohranjenih okolij v Sloveniji in Evropi.  

DA NE POZABIMO: Podobni načrti so v zadnjih slabih sto letih zadevali na vedno 
močnejše nasprotovanje ljudi, ki je doseglo višek s pravim revoltom proti HE Kobarid in 
posledično do sprejetja zakona o Soči pred tridesetimi leti. Soške elektrarne pa še vedno 
hranijo načrte za velike energetske objekte na zgornjem toku Soče, ki so blizu načrtom 
italijanskih družb po prvi vojni. Te so obravnavale Zg. Posočje kot energetski bazen za 
napajanje industrije v Furlaniji, prebivalcem Posočja pa bi bil skrajno neprijazen. Iz družbeno 
odgovornih razlogov je država Jugoslavija v šestdesetih letih, namesto usodne energetske 
akumulacije Trnovo, podprla razvoj Alpskega turističnega centra Bovec (žal s figo v žepu v 
Ljubljani), ki ga po desetletjih životarjenja pravkar z velikimi sredstvi pred neizbežnim 
stečajem poskuša reševati siromašna Občina Bovec.  Bo sedaj evropska Slovenija brez vizije 
in ob partikularnih interesih pozabila, kaj bodo vrednote jutrišnjega dne?  
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DODAJAMO POSEBNO POBUDO:  
Številni posamezniki, skupine in organizacije v Posočju so se spontano in zelo jasno in 
odločno odzvali na obsojan poskus Ministrstva za gospodarstvo. Razprava o energetskem 
zakonu bo dosegla vrhunec v začetku jeseni, ko bo zakon prišel v medresorsko usklajevanje in 
nato na mizo vlade. Zato občinskima LTOjema predlagamo, da nadaljujeta z zbiranjem 
podpisov:   
PROTI ŠKODLJIVIM ENERGETSKIM NEBULOZAM  
  
In predlagamo, da vzporedno preverjajo naklonjenost posameznikov, skupin in organizacij: 
ZA USTANOVITEV KRAJINSKEGA PARKA SOČA  
  
S tem bi v turizmu končno povezali tri občine ob Soči, ki je evidentno edina skupna razvojna 
priložnost, saj je enkratno naravno bogastvo v evropskem merilu. 
V okviru krajinskega parka, ki bi ga skupaj ustanovile vse tri občine, bi Sočo bolje varovali, 
upravljali in tržili. Skupaj bi uspešneje reševali grožnje in konflikte (pretirano črpanje 
gramoza, preobremenjenost voda z izvajanjem vodnih športov –nekontrolirana konkurenca 
domačih in tujih ponudnikov, nasprotja ribičev in športnikov,…).  
Z uveljavitvijo krajinskega parka bi lahko razrešili tudi nekatera neživljenjska določila 
Zakona o Soči in za vedno odpravili grožnje z velikimi akumulacijami. V Sloveniji je že 
nekaj dobrih primerov krajinskih parkov, ki dokazujejo, kako je ob varovanju naravnih in 
kulturnih vrednot možno pospešiti razvoj lokalnega turizma in gospodarstva na različnih 
področjih. 


