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Dobri sosedje rešujejo nesporazume s pogovori in dogovori  

Število ugibanj in polresnic, povezanih s plinskim terminalom, se je toliko povečalo, da so 

pojasnila (spet) nujna.  

Pozivanje na način, da sicer razumemo pristojnosti posameznih institucij, vseeno pa 

pričakujemo, da bodo posamezniki, ki so »naši«, najprej ščitili »naše« interese, ne bo rešilo 

ničesar. Moj policist, moj sodnik, moj minister, moj komisar ... Na koncu takega razumevanja 

žal pravzaprav ni nič več zares naše in skupno dobro izgubi svoj smisel.  

V zadnjem času se je število ugibanj in polresnic, povezanih z vročo temo vročega poletja, 

povečalo do te mere, da so nekatera pojasnila (spet) nujna. Poenostavljanja in obtoževanja na 

pamet zagotovo ne pripomorejo k reševanju resnih razvojnih, okoljskih in medsosedskih 

vprašanj, zato je prav, da predloge projektov plinskih terminalov v Tržaškem zalivu pojasnim 

v širšem okviru energetskih politik Evropske unije, Italije in Slovenije ter institucionalnih 

pristojnosti in odgovornosti. Oboje je praviloma v razpravah odsotno ali pa namenoma 

izpuščeno in skrčeno na vprašanja, ali bolje vprašanje, kjer se soglasje hitro najde. To je: česa 

nočemo. Težji je namreč pogovor o tem, kaj pravzaprav hočemo.  

Pa pojdimo po vrsti. Poskušali bomo poenostavljati, kolikor je pri tako kompleksnih 

vprašanjih to pač mogoče in kolikor je še dovoljeno.  

 

Energetska politika EU in njenih članic 

 

Sestavo energetskih virov, s katerimi bodo članice zagotavljale svoje energetske potrebe, 

določajo države same, in ne evropska komisija. Nekatere, denimo Francija, jih pretežno 

zagotavljajo z jedrsko energijo, druge, denimo Poljska, s premogom. Dogovor o evropski 

sestavi energetskih virov, ki se bodo uporabljali na nacionalnih ravneh, je praktično nemogoč. 

Logično pa je, da usklajevanje energetske politike poteka tudi na evropski ravni. Glavna cilja 

evropske politike sta zagotavljanje varnosti preskrbe in skupni boj proti podnebnim 

spremembam. Zato imamo evropske politike in predpise o vzpostavitvi vseevropskega 

energetskega omrežja, zato evropska komisija nadzira monopole in njihove zlorabe in zato 

aktivno uveljavljamo interese EU ter seveda vseh njenih članic v odnosih z mednarodnimi 

partnerji. 

Vse države članice, tudi Slovenija, so se v skupnem dogovoru o boju proti podnebnim 

spremembam zavezale, da bodo do leta 2020 zmanjšale količino izpustov ogljikovega 

dioksida, da bodo določeno količino energije pridobile iz obnovljivih virov in povečale 

učinkovitost ravnanja z energijo. Dogovor označujemo z 20/20/20 do leta 2020. Takšne so 

ciljne vrednosti, ki jih moramo ob različnih prispevkih držav, ki upoštevajo različne 

izhodiščne vrednosti, doseči v povprečju na ravni Unije. 

Ta dogovor o ukrepih za skupni boj proti podnebnim spremembam vseh držav članic, ki so ga 

tudi uzakonile, seveda državam nekoliko omejuje popolno svobodo pri izbiri energetske 

mešanice. Evropska komisija tudi trdo dela za to, da bi po letu 2015 uspel dogovor na 



globalni ravni. Omenjeni cilji do leta 2020 so seveda šele začetek v resnem boju proti 

podnebnim spremembam. Pogovori o ciljih za leto 2030 že potekajo, bolj ali manj pa nam je 

vsem znano, da je končni cilj lahko le brezogljična družba, ki nima nobene prave alternative.  

Zakaj je vse zapisano pomembno, tudi ko govorimo o plinskih terminalih? Zato ker so si 

članice izbrale različne strateške poti na poti do končnega cilja. Odgovori, ki bi v 

tehnološkem in cenovnem smislu prinesli hiter prehod na preskrbo izključno iz obnovljivih 

virov energije, žal ne obstajajo. Kratkoročno je zato smotrno predvsem povečati energetsko 

učinkovitost, dolgoročno pa je pomembna doslednost pri vztrajanju na nizkoogljični poti in 

strateška izbira poti prehoda. Nedvomno je z vidika boja proti podnebnim spremembam in 

vplivov na okolje, na primer na kakovost zraka, plin bistveno primernejši od premoga, čeprav 

ne smemo pozabiti, da gre v obeh primerih še vedno za fosilna goriva. Nekatere članice, ki se 

zgledujejo predvsem po ZDA, vidijo priložnost v zamenjavi premoga s plinom iz skrilavcev, 

druge v povečanju rabe konvencionalnega plina, kot verjetno Italija. Nekatere, ki razmišljajo 

manj strateško, gradijo nove termoelektrarne. Sem žal spada tudi Slovenija z gradnjo Teša 6.  

Ne glede na izbrane poti prehoda pa je ključno, da ohranimo dolgoročno usmeritev, ki vodi 

proti obnovljivim virom energije. Tako na politični ravni kot tudi na ravni ekonomskih 

spodbud. Gospodarstvo potrebuje predvidljivost, mi vsi pa čistejši zrak in dolgoročno 

učinkovit boj proti podnebnim spremembam, ki se mora začeti takoj. 

Gradnja energetskih objektov – vloga institucij in javnosti 

Skozi desetletja se je na ravni Evropske unije na področju varovanja okolja razvilo močno 

zakonodajno jedro. Pomemben del te zakonodaje so direktive, ki določajo postopke pri 

gradnji različnih gospodarskih objektov, tudi energetskih. Ključna je direktiva, ki za projekte, 

ki bi lahko pomembno vplivali na okolje, predpisuje presojo teh vplivov: t. i. direktiva PVO 

ali direktiva o presoji vplivov na okolje (v angleščini EIA – Environmental Impact 

Assesment). Pred leti je bila dopolnjena s t. i. direktivo CPVO ali direktivo o celoviti presoji 

vplivov na okolje (v angleščini SEA – Strategic Environmental Assesment), ki pa je bolj kot 

konkretnim projektom namenjena oceni okoljskih vplivov različnih razvojnih programov. Je 

novejša in z njeno praktično uporabo imamo manj izkušenj kot z direktivo PVO.  

Direktiva PVO se je doslej dopolnjevala že večkrat. Je izjemno pomembna, hkrati pa ima 

precej pomanjkljivosti, zato sem tudi sam predlagal njeno dopolnitev, s katero bi obogatili 

njeno vsebino in poenostavili postopke. Razprava o njeni dopolnitvi poteka v svetu EU, torej 

tudi s Slovenijo, in v evropskem parlamentu. Žal pa ne preseneča, da v svetu EU države 

članice trenutno niso preveč naklonjene dodatnim vsebinskim dopolnitvam. To je primeren 

trenutek, da javnost, predvsem okoljske nevladne organizacije, povzdigne glas in jasno izrazi 

svoja pričakovanja. Pozneje, ko bodo države članice in evropski parlament sprejeli dopolnitev 

direktive, ki morda ne bo vključevala predlogov komisije in izpolnila njihovih pričakovanj, bo 

prepozno.  

 

Kaj so osnovne značilnosti obstoječe direktive PVO? Direktiva je pretežno postopkovne 

narave. Predpisuje, za katere projekte je treba pripraviti okoljsko presojo vplivov. Predpisuje 

tudi, da mora biti postopek izveden pregledno, z vključitvijo zainteresirane javnosti, ki mora 

imeti dostop do informacij in možnost, da izrazi svoja mnenja in pomisleke. To je pomembno 

predvsem zato, da lahko zainteresirana javnost v primeru nestrinjanja z odločitvami oporeka 

javnim organom in sproži spor pred domačimi upravnimi organi in sodišči. Poleg tega 

direktiva predpisuje, da morajo biti v primeru čezmejnih učinkov projekta opravljena 



čezmejna posvetovanja. Vse to je sestavni del postopka, ki vodi do izdaje veljavnega 

okoljevarstvenega soglasja. Izvedba katerega koli projekta torej ni mogoča brez predhodnega 

okoljevarstvenega soglasja, na podlagi katerega se lahko izda gradbeno dovoljenje. Nekako 

tako, kot ne moremo začeti gradnje hiše, če nismo z ustreznimi postopki pridobili vseh 

potrebnih dovoljenj. 

In kako poteka postopek pridobitve okoljevarstvenega soglasja? Presojo vplivov projekta na 

okolje je dolžan pripraviti vlagatelj. Okoljevarstveno soglasje izda pristojno ministrstvo v 

državi, v kateri bo projekt grajen, po opravljenih postopkih in posvetovanjih, ki jih 

predpisujeta direktiva PVO in nacionalna zakonodaja; tj. po posvetovanjih z zainteresirano 

javnostjo in s sosednjo državo, če gre za čezmejne učinke. Pristojni nacionalni organ ni 

dolžan upoštevati mnenja sosednje države, je pa dolžan predstaviti argumente in pojasniti, 

zakaj mnenja (v celoti ali posameznih delov) ni upošteval. Seveda mora ustrezno ovrednotiti 

tudi presojo vplivov na okolje in s svojo verodostojnostjo zagotoviti, da je bila narejena 

strokovno korektno in v skladu s pričakovanimi standardi.  

Naloga evropske komisije je, da zagotovi spoštovanje in izvajanje evropskih predpisov. Če je 

podana pritožba, jo je dolžna skrbno pregledati in podati svoje mnenje. Če oceni, da je bil 

kršen evropski pravni red (da denimo ni bilo pripravljena ocena vplivov na okolje, pa bi 

morala biti, da niso bila ustrezno opravljena vsa posvetovanja ipd.), sproži prekrškovni 

postopek. Če želi pred tem pridobiti več informacij, običajno to naredi tako, da začne t. i. 

pilotni projekt, v okviru katerega okrepi odnose s članico in pridobi dodatne potrebne 

informacije. Če že poteka postopek pred domačimi upravnimi organi ali sodišči, komisija 

praviloma počaka na njihovo presojo. Vzpostavitev zaupanja med javnostjo in nacionalnimi 

institucijami je namreč izjemno pomembna in je eden ključnih elementov za učinkovito 

uresničevanje evropskega pravnega reda. Tak je tudi odnos med komisijo in institucijami 

držav članic. Komisija mora zaupati članici in njenim pristojnim organom. 

Spoštovanje institucij, razmejitve pristojnosti in dosledno izvajanje postopkov so bistveni za 

vladavino prava. Pozivanje na način, da sicer razumemo pristojnosti posameznih institucij, 

vseeno pa pričakujemo, da bodo posamezniki, ki so »naši«, najprej ščitili »naše« interese, ne 

bo rešilo ničesar. Moj policist, moj sodnik, moj minister, moj komisar ... Na koncu takega 

razumevanja žal pravzaprav ni nič več zares naše in skupno dobro izgubi svoj smisel. 

Dobesedno zgroziti pa bi se morali, ko to počnejo in k takemu ravnanju pozivajo celo 

profesorji prava. Pa se žal ne. Danes še predobro vidimo, kam je tovrstno sklicevanje na 

zadovoljevanje potreb mimo vrste pripeljalo Slovenijo. In če s tem korenito in nepreklicno ne 

prekinemo, bo pot še naprej vodila navzdol. Spoštovanje institucij in vladavina prava sta sidro 

vsake urejene in odgovorne družbe, spoštovanje vrednot pa njen varen pristan. 

Plinski terminali v Tržaškem zalivu  

Projekt predvidenega plinskega terminala v Tržaškem zalivu je ena od predlaganih zasebnih 

investicij, ki jih Italija presoja na podlagi svoje in evropske zakonodaje ter svojih energetskih 

strateških usmeritev. Torej zanj veljajo tudi zgoraj opisani postopki, ki jih predpisuje 

evropska zakonodaja. Sestavljajo ga trije ločeni projekti: plinski terminal na kopnem v 

Žavljah, terminal na odprtem morju in plinovodna povezava od obeh terminalov do 

plinovodnega omrežja. Komisija je bila nanj opozorjena že pred začetkom mojega mandata. V 

vsem tem času je pritegnil veliko pozornost javnosti, tako v Sloveniji kot tudi v Italiji. Prav 

tako sta mu precej pozornosti posvečali vladi obeh držav, v primeru Slovenije pa tudi državni 

zbor.  



 

Resnih pogovorov med obema vladama, ki bi obravnavali interese obeh držav, žal nikoli ni 

zares bilo. Vse države, ki si delijo to plitko ter ekološko zelo ranljivo in občutljivo območje 

severnega Jadrana, bi morale imeti interes, da ga ustrezno zaščitijo. Zato bi bilo smiselno, da 

pogovori vključujejo tudi Hrvaško in da niso omejeni le na usodo plinskih terminalov, ampak 

vseh ekonomskih aktivnosti, ki tako ali drugače vplivajo na ekološko obremenitev tega 

območja. V mislih imam predvsem razvoj pristanišč, turizma, ribištva in vpliva kmetijske 

dejavnosti na kakovost morskih voda. Evropska komisija in tudi sam sem vseskozi pozival k 

tovrstnim pogovorom, za katere sem prepričan, da lahko zagotovijo boljše rešitve kot zgolj 

dosledno spoštovanje evropske zakonodaje, ki ima tako v strateškem kot tudi v vsebinskem 

smislu svoje meje. Meje, ki so jih zaradi interesov in želje po spoštovanju subsidiarnosti v 

postopkih odločanja v skupno zakonodajo vnesle članice same. Pozitivni zgledi za 

dogovarjanje in skupne pristope vsekakor obstajajo. Lep primer je zagotovo sodelovanje 

držav pri varovanju Baltskega morja. 

Evropska komisija je že leta 2009 začela t. i. pilotni projekt, v katerem je pozorno spremljala 

vsa dogajanja, povezana z vsemi tremi predvidenimi projekti. Pilotni projekt je še vedno 

aktiven. Komisija je bila vseskozi dejavna sogovornica obeh držav in pobudnica iskanja 

skupnih rešitev. Sam sem v pogovorih o omenjenih projektih k iskanju skupnih širših rešitev 

govoril s kar nekaj ministri iz obeh vpletenih držav. V okviru odprtega pilotnega projekta je v 

skladu z evropsko zakonodajo komisija od Italije zahtevala tudi celovito presojo vplivov na 

okolje vseh treh projektov hkrati, ki jo je Italija tudi opravila. Javnost smo obveščali o vseh 

pomembnih korakih. Obveščali smo jo tudi o tem, da v dosedanjih postopkih nismo zaznali 

kršitve evropske zakonodaje in da bomo, če bi jo zaznali, ustrezno ukrepali. Pravzaprav smo s 

preventivnim delovanjem v okviru pilotnega projekta na neki način skrbeli, da je bila 

zakonodaja dosledno spoštovana. Vseskozi smo tudi poudarjali dejstvo, da ni mogoče govoriti 

o kršitvi zakonodaje, če so postopki, ki smo jih dolžni preverjati, še v teku, torej če gradbeno 

dovoljenje še ni bilo izdano.  

Ni skrivnost, da se je vsa ta leta odpor javnosti in tudi lokalnih oblasti v Italiji do konkretnega 

projekta krepil. Trenutno stanje je tako, da je italijansko ministrstvo za okolje marca 2013 

začasno razveljavilo okoljevarstveno soglasje za projekt v Žavljah za šest mesecev. Razlog je 

bilo neskladje z razvojnimi programi luke Trst. Vlagatelj mora zato do sredine oktobra 

pridobiti bodisi soglasje pristanišča, da bo spremenilo svoje razvojne načrte, bodisi poiskati 

novo lokacijo. Vlagatelj se je na odločitev pristojnega organa pritožil. Pritožba je bila konec 

julija zavrnjena. Okoljevarstveno soglasje za projekt na morju še ni bilo izdano. Pristojno 

ministrstvo ugotavlja, da vlagatelj za izbrano lokacijo ni zagotovil nekaterih ključnih 

informacij v zvezi z varnostjo plovbe ter stičnimi pasovi s slovenskimi in hrvaškimi vodami. 

Tudi v tem primeru se je potencialni vlagatelj pritožil. Postopki so v teku. 

Projekti skupnega evropskega pomena 

V okviru oblikovanja skupne evropske energetske politike je bil že pred leti sprejet dogovor, 

da naj bi se vzpostavil seznam energetskih projektov skupnega pomena v EU. Predloge 

projektov skupnega pomena so lahko države priglasile na seznam kandidatnih projektov s 

podporo najmanj še ene zainteresirane članice. Kot verjetno veste, seznama projektov, ki 

kandidirajo za uvrstitev na seznam (ki še ni dokončen), Slovenija pred nekaj tedni ni podprla. 

Govoriti o tem, da je bila Slovenija v Bruslju preglasovana, je nesmisel. Na seznamu ni 

predloga konkretnega projekta Žavlje, ampak predlog plinskega terminala v severnem 

Jadranu. Končni seznam bo 2. oktobra predlagala in sprejela evropska komisija. Vseskozi si 



prizadeva za dogovor, ki bi ga lahko podprle vse članice, seveda pa bomo na koncu sprejeli 

odločitev na podlagi izpolnjevanja pogojev. Komisija nasprotovanja Slovenije vsekakor ni 

prezrla, kar je bilo jasno izraženo tudi v takrat objavljenem sporočilu za medije.  

In kaj prinaša uvrstitev projekta na skupni prednostni seznam? Sofinanciranje z evropskimi 

sredstvi in skrajšanje nekaterih postopkov v primeru povsem novih projektov. Noben projekt 

na seznamu, ki ne bo v celoti izpolnjeval zahtev evropske in nacionalne zakonodaje, tudi 

okoljske, seveda ne bo upravičen do sofinanciranja EU in bo v takem primeru umaknjen s 

seznama.  

 

Potrebno je tudi pojasnilo, da uvrstitev ali izostanek s seznama seveda ne zagotavlja, da 

določen projekt bo ali ne bo zgrajen; zagotavlja le, da ne bo deležen zgoraj omenjenih 

ugodnosti. Projekt je lahko v celoti zgrajen s sredstvi zasebnega vlagatelja in/ali države, a tudi 

v tem primeru mora spoštovati veljavno okoljsko zakonodajo. 

 

* * * 

Upam, da sem vsaj nekoliko razjasnil ključna vprašanja in dileme, povezane z reševanjem 

energetskih vprašanj in konkretnega projekta, ki (upravičeno) zanima tudi slovensko javnost. 

V komisiji ne sedimo križem rok, ko govorimo o ključnih vprašanjih prihodnosti, niti ko gre 

za konkretne projekte in njihov vpliv na okolje. Vseh pristojnosti, ki nam jih javnost pogosto 

prisoja, nimamo. Kljub temu si upam brez najmanjšega dvoma trditi, da je zaradi prizadevanj 

komisije kakovost okolja v Evropi bistveno boljša, kot bi bila sicer. Po slabih štirih leta dela 

na področju okolja sem tudi prepričan, da se problemi, povezanimi z varovanjem okolja, 

bodisi znotraj držav bodisi med državami, najučinkoviteje rešijo tako, da zainteresirane strani 

sedejo za skupno mizo in najdejo rešitve, ki so sprejemljive za vse. Vladavina prava in 

spoštovanje predpisov pa sta seveda nujni pogoj in minimalni prag, pod katerega se noben 

dogovor ne sme in ne more spustiti.  

Seveda je spore med članicami mogoče reševati tudi s pomočjo sodišč, a v isti sapi naj 

dodam, da to ni običajna praksa. Kolikor mi je znano, so se v zgodovini Evropske unije doslej 

le trikrat na takšen način reševali medsebojni spori med državami članicami. Ne nameravam 

niti ugibati, kakšna bi bila v konkretnem primeru morebitna sodba sodišča. Vem pa, da dobri 

sosedje rešujejo nesporazume s pogovori in dogovori. S tem, da prisluhnejo drug drugemu, se 

poskušajo razumeti in najti rešitev, ki je sprejemljiva za vse. To je tudi najboljša popotnica za 

okrepitev zaupanja. In okrepitev zaupanja na široko odpira velika vrata možnosti strateškega 

sodelovanja in dogovarjanja o skupnemu pristopu do zaščite ekološko občutljivih območij, 

kot je denimo Tržaški zaliv in severni Jadran nasploh. Drugače kot s sodelovanjem in 

dogovorom tega preprosto ni mogoče doseči.  

Pripravljenost za pogovor obstaja na obeh straneh. To vem, ker sem se o tem prepričal sam v 

pogovorih s slovenskimi in italijanskimi predstavniki oblasti. In tudi čas je (še) primeren. 

Bojim pa se, da ne bo več dolgo. Res bi ga veljalo izkoristiti. Tako kot komisija sem tudi jaz 

osebno še naprej pripravljen pomagati po svojih najboljših močeh.  

Cenim prizadevanja vseh, ki se trudijo za zaščito okolja in nasploh za boljši jutri. Zato 

razumem glas vseh, ki so se odločno postavili v bran okoljske zaščite Tržaškega zaliva. 

Pogrešam pa enako mero odločnosti in sklicevanja na zaščito okolja pri projektih, tudi 



energetskih, ki se ne gradijo v sosednih državah, ampak pri nas doma. Tu bi seveda morale 

biti odločitve lažje. A so očitno težje. 

*** 
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