ODBORI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE

ODBOR ZA RAZVOJ ENERGETIKE V ZASAVJU
DATUM
LOKACIJA

ZADEVA

9.12.2021
RRA Zasavje, Kolodvorska cesta 2, Zagorje ob Savi

Zapisnik 2. seje Odbora za razvoj energetike v Zasavju (OREZ)
Prisotni člani odbora:
-

Matej Haberl

-

Jani Medvešek

-

Tjaša Polc

-

Davorin Žnidarič

-

Ervin Renko

-

Marjan Eberlinc (seji se je pridružil preko spleta, ter se zaradi tehničnih težav odjavil ob 10.35)

Odsotni člani odbora:
-

Aleksander Mervar

-

Ivan Matijevič

-

Tadej Špitalar

-

Tomaž Trotovšek

Ostali prisotni za predstavitev 2. točke seje:
-

Marko Bahor

-

Silvester Jeršič

-

Jernej Jevševar

Dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov prejšnjega sestanka
2. Predstavitev aktivnosti glede umeščanja hidroelektrarn na srednji Savi;
3. Razno.

1.

Pregled realizacije sklepov prejšnjega sestanka

Matej Haberl je člane odbora seznanil z realiziranimi sklepi iz prejšnje seje ter omenil, da je odbor naslovil
pobudo na Regionalni razvojni svet, da ta pošlje zahtevo oziroma pobudo Vladi RS, da čimprej sprejme
Nacionalno strategijo za izhod iz premoga, kot je bilo dogovorjeno na 1. seji. RRA Zasavje je v imenu RSR
pobudo na vlado tudi poslala.

Pripomb na zapisnik 1. seje ni bilo.
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2. Predstavitev aktivnosti glede umeščanja hidroelektrarn na srednji Savi;
Ervin Renko predstavi goste na seji, ki bodo sodelovali pri predstavitvi: Marko Bahor - izvršni direktor sektorja
investicij HSE, Jernej Jevševar – razvojni manager ter Silvester Jeršič – direktor projekta. Poleg osnovnih lastnosti in
izhodišč projekta se je predstavil tudi terminski plan ter ključni mejniki. Izpostavil je tudi pomembnost sodelovanja z
vsemi deležniki v projektu, kot so lokalne skupnosti, MOP – koncendent ter nevladne organizacije, ki imajo status
stranskih udeležencev v projektu.
Matej Haberl predlaga, da se predstavitev HSE pošlje vsem članom OREZ-a. HSE je podal dovoljenje, da RRA Zasavje
posreduje predstavitev vsem članom OREZ-a.
Matej Habel je vprašal ali bodo postopki za vse tri HE tekli istočasno ter, ali je datum 1.1.2022 za izdelavo in pripravo
strokovnih podlag realen?
Marko Bahor pojasni, da je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja za vse tri HE hkrati. Pri sami gradnji pa bo
postopek sukcesiven.
Na drugo vprašanje je Ervin Renko pojasni, da so lokalne skupnosti že predale ali pa so v fazi predaje strokovnih podlag,
ki jih imajo. Za nekatere stvari lokalne skupnosti nimajo strokovnih podlag in so širšega pomena, zato je za njih zadolžen
koncendent – MOP. Ključno je, da so strokovne podlage pravočasno pripravljene, saj so le-te vhodni podatki za
načrtovalca.
Silvester Jeršič je še pojasnil, da koncesija HSE zajema celo območje srednje Save, ki je razdeljeno na dva dela tako se izvaja prostorsko načrtovanje. DPN se dela za spodnje tri elektrarne, preostanek je ljubljansko-litijski odsek za
katerega bo izdelan poseben DPN. Za spodnje tri HE je sprejet sklep o prostorskem načrtovanju, prostorsko načrtovanje
se je pričelo – se je delno ustavilo in po podpisu koncesijske pogodbe so se stvari reaktivirale. Vse tri HE bodo šle z
združenim postopkom naprej. Sedaj v fazi državnega prostorskega načrtovanja, sledi priprava dokumentacije, priprava
PGD, sledi še izdaja celovitega dovoljenja in uredbe o varovanem območju. Po tem je mogoče pričeti z gradnjo.
Davorin Žnidarič izpostavi, da zaradi negativnih vplivov na okolje nasprotujejo gradnji HE. Pričakuje sodelovanje vseh
štirih občin k iskanju alternativnih virov za energetsko samooskrbo, saj si v Zasavju ne moremo več privoščiti projektov,
ki bi imeli še dodaten vpliv na okolje. Predlaga tudi, da bi o tako pomembni temi prebivalci odločali sami na za-to
predvidenem regijskem referendumu.
Ervin Renko odgovarja, da si želijo sodelovanja z vsemi deležniki ter poudari pomembnost transparentnega pogovora.
Trenutno poteka postopek umeščanja v prostor ter okoljske presoje in skozi vse te podlage se bo pokazala realna slika.
Poudari, da je potrebno pogledati na vse vidike, ne samo okoljskega, temveč tudi energetsko sliko.
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Tjaša Polc je podala vprašanje, ali so vsi člani OREZa seznanjeni s koncesijsko pogodbo in naborom projektov, saj se
je le-ta v zadnjih dveh letih spreminjal. Matej Haberl dopolni, da mu je nabor projektov posredoval Jani Medvešek.
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Dogovorjeno je, da RRA Zasavje vsem članom OREZa pošlje zadnji nabor projektov.
Tjašo Polc je še zanimalo ali bo HSE projekt financiral sam, ali je predviden še kakšen drug vir financiranja iz Sklada
za pravični prehod? Marko Bahor pojasni, da so v nabor projektov Sklada za pravični prehod dodali 18 projektov, od
tega 5 iz Zasavja. Med njimi je bil tudi projekt umeščanja v prostor in začetek gradnje HE Suhadol, ampak je bil ta
projekt odstranjen iz seznama. HSE bo tako moral sam zagotoviti sredstva za umestitev in izgradnjo.
3.

Razno

- Jani Medvešek je predstavil pobudo Marka Funkla, župana občine Hrastnik, ki je izrazil željo, da bi bili na seje
OREZa vedno vabljeni tudi vsi štirje župani. Člani so po debati o tej pobudi sklenili, da se bo župane na seje
vabilo po potrebi oz. glede na teme, ki bodo obravnavane na seji.
Člani odbora so soglasno, 5 ZA in 0 PROTI, sprejeli naslednji sklep:
SKLEP št. 1: Na seje Odbora za razvoj energetike Zasavju se vse štiri župane vabi po potrebi oz. glede
na teme, ki bodo obravnavane na seji.
Seja se zaključi ob 11.30.

Zapisala: Barbara Avsenak
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