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ZADEVA: Aneks št. 2 h Koncesijski pogodbi za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce 
in Bače za proizvodnjo električne energije št. 46501-37/01 z dne 15. 7. 2002 – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 141. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A,  41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), 8. člena Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode 
Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 63/96, 41/04 – ZVO-1, 
88/04 in 83/06) ter drugega odstavka 37. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 
10/14) je Vlada Republike Slovenije na ….. seji dne ….. sprejela naslednji:

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije sklene aneks št. 2 h Koncesijski pogodbi za gospodarsko 
izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije št. 46501-37/01 z 
dne 15. 7. 2002 s koncesionarjem družbo SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d. o. o., 
Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica. 

2. Za podpis aneksa iz prejšnje točke se pooblasti Jure Leben, minister za okolje in prostor.
                                                                                              

                                                                                       Stojan Tramte
                                                                                     generalni sekretar

PREJMEJO: 
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za finance,
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.
2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 Jure Leben, minister za okolje in prostor
 Simon Zajc, državni sekretar,
 Vesna Ugrinovski, v.d. generalne direktorice Direktorata za vode in investicije 
 Janez Dodič, vodja sektorja za varstvo in odločanje o rabi vode

 Tomaž Štembal, sekretar, Direktorat za vode in investicije 
2.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Gradivo obravnava predlog aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi za gospodarsko izkoriščanje vode 
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Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije št. 46501-37/01 z dne 15. 7. 2002, s katerim 
Vlada Republike Slovenije potrdi priloge h koncesijski pogodbi, ki jih mora upoštevati koncesionar 
družba SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d. o. o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica med 
izvajanjem koncesije.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  in  srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA
e) socialno področje NE
f) na dokumente razvojnega načrtovanja:

 na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
 na razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna, 
 na razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij.

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Predmetno gradivo nima finančnih posledic, finančne posledice so nastale ob sklenitvi Koncesijske
pogodbe za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije 
št. 46501-37/01 z dne 15. 7. 2002.
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna 
sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1
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SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 
proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.
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II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Razlogi za neobjavo: 
Predlog sklepa ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna objava.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                 SIMON ZAJC
                                            DRŽAVNI SEKRETAR

PRILOGI:
- koncesijska pogodba št. 46501-37/01 z dne 15. 7. 2002,
- aneks št. 1 z dne 10. 7. 2003 h Koncesijski pogodbi št. 46501-37/01  
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OBRAZLOŽITEV:

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je izdala Uredbo o koncesiji za 
gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije (Uradni 
list RS, št. 63/96, 41/04 – ZVO-1, 88/04 in 83/06; v nadaljnjem besedilu: uredba), ki je kot 
koncesijski akt podlaga za podelitev koncesije za rabo rek Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo 
električne energije.

Vlada je z odločbo o določitvi koncesionarja št. 329-03/2001-4 z dne 16.01.2002 (v nadaljnjem 
besedilu: odločba) za koncesionarja določila družbo SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA 
d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) in z njim sklenila 
koncesijsko pogodbo št. 46501-37/01 z dne 15.7.2002.

Koncesijska pogodba v točki 14.7 določa, da se koncesionar zavezuje, da bo v roku 6 mesecev 
od podpisa te pogodbe, po vmesnih navodilih koncedenta, izdelal Prilogo na podlagi Kazala 
vsebine priloge, ki je sestavni del te pogodbe. Koncesionar izdela Prilogo v dveh izvodih in jo v 
navedenem roku izroči koncedentu. 

Koncesijska pogodba tudi določa, da Priloga postane sestavni del koncesijske pogodbe s 
sklenitvijo aneksa.

Koncesionar je pravočasno pristopil k izdelavi Prilog.

V zvezi s kontrolo vsebine Prilog je bila na Agenciji RS za okolje (v nadaljnjem besedilu: 
agencija) ustanovljena posebna tričlanska komisija, ki je s koncesionarjem več let koordinirala 
izdelavo Prilog. Komisija je 15. 10. 2009 pripravila Zapisnik pregleda in potrditve Priloge h 
koncesijski pogodbi gospodarskega izkoriščanja vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo 
električne energije (Zapisnik št. 35503-3/2005-6).

Naknadno je Agencija MOP-u z dopisom št. 35503-3/2005-7 z dne 11. 11. 2009 odstopila 
predmetne priloge za izdelavo vladnega gradiva za aneks št. 2, s katerim bi bile potrjene priloge 
kot sestavni del koncesijske pogodbe.

Zaradi večkratnega organizacijskega preoblikovanja MOP-a, selitve MOP-a na različne lokacije 
kakor tudi velike fluktuacije zaposlenega kadra ter pomanjkanja ustreznega kadra na področju 
velikih hidroelektrarn, se je priprava vladnega gradiva zavlekla do leta 2017.

V postopek se je pred obravnavo na seji Vlade Republike Slovenije vključilo tudi Ministrstvo za 
kulturo zaradi varovanja kulturne dediščine na območju gospodarskega izkoriščanja vode Soče, 
Idrijce in Bače s strani koncesionarja Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 
Nova Gorica za proizvodnjo električne energije.

Po dolgotrajnem usklajevanju z Ministrstvom za kulturo in dopolnitvi prilog s strani Soških 
elektrarn Nova Gorica d.o.o. na področju varovanja kulturne dediščine, je Ministrstvo za kulturo
izdalo pozitivno mnenje št. 355-2/2017/16 z dne 19. 10. 2018.

Zaradi obsežnosti prilog, ki so v pretežnem delu grafični izrisi nepremičnin na območju izvajanja 
koncesij, le-teh ni mogoče posredovati ne v fizični in ne v elektronski obliki, zato se posreduje le 
Kazalo vsebine Prilog:
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VSEBINA
Stran

1. PREDMET KONCESIJE 4
1.1 UVOD 4
1.2 Splošno 4
1.3 OPREDELITEV NARAVNE DOBRINE 4
1.4 Bruto energetski potencial 5
1.5 Instalirani pretok verige HE na spodnji Soči 5
1.6 Število agregatov 5
1.7 Tipi agregatov 5
1.8 Tehnični podatki hidroelektrarn 6
1.9 Možna proizvodnja energije in moči hidroelektrarn na spodnji Soči 

(neto energetski potencial) 6
1.10 Srednja letna proizvodnja v G\Vh: 7
1.11 Izraba energetskega potenciala verige HE na spodnji Soči 7
1.12 Akumulacijski bazeni 8
1.12.1 Akumulacijski bazen Podsela 8
1.12.2 Akumulacijski bazen Ajba 8
1.12.3 Akumulacijski bazen HE Solkan 8

2. OBMOČJE KONCESIJE 8

3. VPLIVNO OBMOČJE KONCESIJE 8

4. OPREDELITEV OBJEKTOV VODNE INFRASTRUKTURE NA 
OBMOČJU KONCESIJE 9
5. OPREDELITEV OBJEKTOV ENERGETSKE INFRASTRUKTURE NA

OBMOČJU KONCESIJE 21
5.1      OPIS HIDROELEKTRARN NA SPODNJI SOČI 21
5.1.1 HE Doblar I 21
5.1.2 HE Doblar II 21
5.1.3 Plave 1 22
5.1.4 HE Plave II 23
5.1.5 HE Ajba 24
5.1.6 HE Solkan 24

6. POGOJI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONCESIJE Z OZIROM NA RABO PROSTORA IN 
VARSTVOM NARAVNIH DOBRIN TER IZKORIŠČANJEM
VODNEGA ENERGETSKEGA POTENCIALA 25
6.1 Vodni režim in raba vode 25
6.1.1 Odtočni režim Soče na državni meji z republiko ITALIJO 25
6.1.2 Ureditev pritokov Soče 25
6.1.3 Vpliv na podtalnico 25
6.1.4 Prodonosnost in transport suspenzij 25
6.1.5 Plovnost Soče 26
6.1.6 Zavarovanje korita Soče 26
6.1.7 Transformacija visokovodnega vala 26
6.1.8 Raba vode in obstoječe vodne pravice 27
6.1.9 Bodoča raba in uporaba vode in vodnih zemljišč 28
6.1.10 Poglobitev korita v območju iztočnih objektov HE 29
6.1.11 Uporabniki zemljišč oziroma vodne infrastrukture na območju koncesije 29
6.2 RABA PROSTORA IN VARSTVO NARAVNIH DOBRIN 30
6.2.1 Ohranjanje oz. izboljšanje obstoječih razmer 30
6.2.2 Nadomestitev objektov in naprav, ki bodo odstranjeni zaradi energetske

izrabe Soče 30
6.2.3 Urbanistično-arhitektonsko in krajinsko oblikovanje objektov, naprav in 

drugih ureditev 30
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6.2.4     Javni dostop do vode 30
6.2.5 Zagotovitev rekreacijske rabe vode in zemljišč v območju zajezitev 30
6.2.6 Zagotovitev biološke raznovrstnosti in avtohtonosti njihovih habitatov ter 

biološkega ravnotežja 30
6.2.7 Zagotovitev ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine 31
6.3 POGOJI POVEZANI S SOCIALNIM! VPLIVI 32
6.3.1 Zagotovitev varnosti prebivalcev in njihovega premoženja 32
6.3.2 Zagotovitev nadomestil ali odškodnin prebivalcem 32

7. POGOJI POVEZANI Z IZKORIŠČANJEM VODNEGA ENERGETSKEGA
POTENCIALA 33

7.1 OBJEKT HE DOBLAR I in HE DOBLAR II 33
7.2 OBJEKT HE PLAVE I, HE PLAVE II IN HE AJBA 34
7.3 OBJEKT HE SOLKAN 35

8. NAČIN DOLOČITVE IZRAČUNA DELEŽEV PLAČIL ZA KONCESIJO, KI
PRIPADAJO POSAMEZNIM OBČINAM 36

9. GRAFIČNE PRILOGE 38

Gradivo vsebuje predlog aneksa št. 2 h Koncesijski pogodbi za gospodarsko izkoriščanje vode 
Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije št. 46501-37/01 z dne 15. 7. 2002, s 
katerim Vlada Republike Slovenije potrdi priloge h koncesijski pogodbi, ki jih mora upoštevati 
koncesionar družba SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d. o. o., Erjavčeva 20, 5000 Nova 
Gorica med izvajanjem koncesije.
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Republika Slovenija, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije (Sklep Vlade Republike 
Slovenije, št. ……... z dne ….2018) zastopa minister za okolje in prostor, Jure Leben, kot 
koncedent
(v nadaljnjem besedilu: koncedent)
matična številka: 5854814
davčna številka: 17659957

in 

SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa
zakoniti zastopnik direktor Marjan Pintar, kot koncesionar
(v nadaljnjem besedilu: koncesionar)
matična številka: 5044405
davčna številka: 74887351

sklepata naslednji

A N E K S št. 2

H    K O N C E S I J S K I    P O G O D B I
ZA GOSPODARSKO IZKORIŠČANJE VODE SOČE, IDRIJCE IN BAČE ZA PROIZVODNJO 

ELEKTRIČNE ENERGIJE ŠT. 46501-37/01 z dne 15. 7. 2002

1. člen
(ugotovitve  pogodbenikov)

Pogodbeni stranki ugotavljata:
1. da sta dne 15. 7. 2002 sklenili koncesijsko pogodbo št. 46501-37/01 (v nadaljnjem 

besedilu: koncesijska pogodba), s katero sta koncedent in koncesionar uredila 
medsebojna razmerja v zvezi z gospodarskim izkoriščanjem vode Soče, Idrijce in Bače 
za proizvodnjo električne energije;

2. da so objekti in naprave v zvezi z gospodarskim izkoriščanjem vode Soče, Idrijce in 
Bače za proizvodnjo električne energije zgrajeni in obratujejo;

3. da je koncesionar v skladu s točko 14.7 koncesijske pogodbe izdelal Prilogo na podlagi 
Kazala vsebine priloge;

4. da pogodbeni stranki sklepata ta aneks z namenom potrditve izpolnitve obveznosti 
koncesionarja iz točke 14.7 koncesijske pogodbe, ki določa koncesionarju obveznost, da 
v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe izdela Prilogo na podlagi Kazala vsebine priloge.
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2. člen
(sestavni del aneksa)

S podpisom tega aneksa postane Priloga (1 mapa) h koncesijski pogodbi za gospodarsko 
izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije sestavni del 
koncesijske pogodbe. 

Izvirnik Priloge iz prejšnjega odstavka hrani Ministrstvo za okolje in prostor.

3. člen
(število izvodov)

Ta aneks je sestavljen v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka dva izvoda.

4. člen
       (začetek veljavnosti)

Ta aneks je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

KONCESIONAR KONCEDENT

SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d. o. o. 

Marjan Pintar

direktor

(žig in podpis)

Republika Slovenija

Po pooblastilu Vlade Republike Slovenije

Jure Leben

minister

(žig in podpis)

Nova Gorica, dne_______________                         Ljubljana, dne _______________
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