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Zadeva:  pobuda za uvedbo koncesije za rabo energije vetra

Izvorni Zakon o varstvu okolja iz leta 1993 je prinesel v slovenski prostor pojm koncesije za rabo 
naravnih  virov.  V  nadalevanju  je  bil  sprejet  noveliran  Zakon  o  varstvu  okolja,  kateri  je  rabo 
naravnih  virov  prepustil  sektorski  zakonski  ureditvi.  Tako  je  rabo  mineralnih  virov  prepustil 
Zakonu o rudarstvu in rabo vode, kot naravnega vira prepustil Zakonu o vodah. In raba energija 
vetra ,kot naravni energetski vir je ostala brez pravne ureditve.
Republika  Slovenija  vstopa  v  področje  rabe  energije  vetra  za  proizvodnjo  električne  energije 
pripravljena za sprejem te energije, nikakor pa ni pripravljena za ureditev razmerij na terenu med 
investitorji in lokalnimi skupnostmi. Že pri prebiranju posameznih medijskih sporočil prihaja do 
nasprotovanja med lokalno skupnostjo in investitorji ter nevladno sceno ( katera se sicer izdaja za 
okoljevarstveno).
V okviru sprejetih načel našega delovanja, sodi tudi promocija rabe trajnih in obnovljivih virov in 
izobraževanje s tega področja ter podajanje različnih pobud državnim inštitucijam in organom v 
sestavi lokalnih skupnostih. 
Z namenom ureditve pravne praznine na področju rabe energije vetra podajamo naslednjo pobudo:
Vlada Republike Slovenije naj takoj prične postopek za zapolnitev te praznine skupaj s pristojnim 
ministrstvom ali direktoratom. Pravno praznino predlagamo, da se uredi z obveznostjo pridobitve 
koncesije za rabo energije vetra ( naravni vir ) in seveda ustreznim letnim plačilom koncesije, za kar 
je zadolžen seveda investitor. Koncesija bi se podeljavala na državnem nivoju, tako kakor, za rabo 
naravnega vira vode.
Naš predlog za višino koncesije  je 2% od ustvarjenega letnega prihodka od posamezne pravne 
osebe. Koncesija pa se mora seveda deliti med državo ( 40% ) in lokalno skupnostjo ( 60%), kjer se 
vetrni  objekti  nahajajo.  Seveda  pa  postopek  pridobivanja  koncesije  ne  sme  biti  tako  dolg  in 
zapleten, kakor je v primeru rabe energije vode. 
Morda bo naša pobuda komu izvala posmeh ampak pobuda je namenjena le ureditvi razmerij med 
investitorjem in lokalno skupnostjo. Srečali smo namreč primer, da lokalna skupnost zahteva od 



investiroja  sofinanciranje  delovanja  gasiskega  društva.  S  podeljeno  koncesijo  in  pridobljenim 
letnim prihodkom pa naj lokalna skupnost gospodari skladno s svojkim letnim proračunom. 
Istočasno  se  vzbudi  v  lokalnih  skupnostih  interes  za  tovrstne  investicije  in  pričetek  razvijanja 
vzporenih gospodarskih dejavnosti.

V kolikor je potrebno naše Združenje lahko sodeluje pri pripravi začetnih pravnih podlag.
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