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PRIHODEK IN RENTA OD IZKORIŠČANJA NARAVNEGA BOGASTVA 

Naravna bogastva: plodne ravnice, gozdovi, rudna bogastva, 
energija rek in turistične lepote so dar narave, ki ga imajo 
nekatera področja. Naravno bogastvo nudi dve vrsti dohodka. 
Dohodke od gospodarske dejavnosti, ki naravno bogastvo izko-
rišča, kot so plače in prispevki, ter rento naravnega bogas-
tva, ki je razlika med ceno proizvoda v ugodnih naravnih raz-
merah in med ceno drugod. Za večino naravnih bogastev ima 
glavno korist lokalno prebivalstvo, ki obdeluje polja, se 
bavi s turizmom, seka in prodaja les in tudi dobi rento kot 
je npr. razlika v pridelovalnih stroških koruze med Vojvodino 
in Slovenijo. Pri tem špekulativne rente, ki je posledica po-
manjkanja nekega proizvoda, ne upoštevamo, ker je samo kratko-
trajna posledica izjemnih razmer npr. vojne ali gospodarske 
zmede. 

Pri črpanju nafte in vodni energiji pa so proizvodni stroški 
in s tem zaslužek lokalnega prebivalstva majhni v primerjavi 
z rento, ki jo prinaša prodaja teh naravnih bogastev. Pri teh 
dejavnostih je lahko korist lokalnega prebivalstva nesorazmer-
no majhna v primerjavi s škodo, ki jo vsaka taka dejavnost 
povzroči. V tem primeru je lokalno prebivalstvo upravičeno do 
dela rente naravnega bogastva. Od rente izkoriščanja vodnega 
bogastva, ki je razlika med ceno hidroenergije in energije iz 
termoelektrarn, naj bi dobile delež manj razvite občine. 
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Soudeležba lokalnega prebivalstva oziroma občin pri renti hi-
droenergije je z zakonom že urejena v SR Bosni in Hercegovini, 
kjer dobijo nerazvite občine za vsako kilovatno uro proizve-
deno v hidroelektrarnah v njihovi občini del rente tega vodne-
ga bogastva. Pri nas je postavila takšno zahtevo v Skupščini 
SRS občina Radlje ob Dravi in je bila odbita. 

Kolikšna je renta izkoriščanja vodnega bogastva v Sloveniji 
prav lahko ocenimo. 7 letu 1983 je bila proizvodna cena hidro-
energije o,5 do 1 din, energije iz termoelektrarn, kurjenih s 
premogom ali uranom, okrog 6 din in energije iz plinske elek-
trarne 12 din, vse za 1 kVh. V Sloveniji proizvedemo letno 
okrog 3 milijarde. kVh v hidroelektrarnah. Ker je ta energija 
vsaj za 5 din cenejša od energije iz termoelektrarn, je letna 
renta izkoriščanja vodnega bogastva sedaj 15 milijard novih 
din. Ko se bomo odločali, katere nove hidroelektrarne oziroma 
akumulacije so za družbo sprejemljive, bo treba upoštevati tu-
di možno bodočo rento vodnega bogastva z deležem prizadete 
občine, ki jo bomo ali izkoristili ali pa se ji odpovedali. 

Sedaj je okrog 2o let odkar smo se odpovedali gradnji bovške 
akumulacije. To je tolikšna doba, da lahko presodimo, kaj smo 
s tem pridobili in kaj izgubili. 

Če ocenimo teh 2o let, vidimo na pozitivni strani, da smo oh-
ranili pokrajino neokrnjeno, da smo izgradili dva hotela in 
Kaninsko vas kot vikendsko naselje, da smo izgradili smučar-
ski center lokalnega pomena in da imajo poleti 2 meseca dosti 
tujih turistov. Negativna stran je predvsem nadaljevanje izse-
ljevanja, ker pač ni bilo dovolj kruha, mnogi se vozijo na 
delo v rudnik v Italiji, da odplačujejo kredite in če ne bi 
bilo potresne obnove, bi bila situacija še bolj žalostna. 



Starejša generacija ne bo doživela razprav o izkoriščanju Soče 
po letu 2ooo. V bližnji bodočnosti pa bo razprava o akumulaciji 
Trebula na Idrijci,ki je nedvomno velik poseg v okolje* Na Soči 
in Idrijci js možno proizvesti okrog 2 milijardi kWh tudi brez 
akumulacij e pri Bovcu. Renta t@ hidroenergije napram termoener— 
giji bo najmanj 3 din pri 1 kWh ali še več, če upoštevamo, da 
bo delno vršna energija, ki je vsaj 2-krat dražja. Letna renta 
tega vodnega bogastva bo vsaj 6 milijard din. Manjši del te 
rente bi morali dobiti občini, kjer bo ta energija proizvedena 
in bosta oškodovani zaradi gradnje akumulacij. Če principa sou-
deležbe manj razvitih občin pri delitvi rente vodnega bogastva 
v Sloveniji ne bi sprejeli, kakor so ga že v SR BiH, bi to 
rento z nižjo ceno elektrike prelili v vso Slovenijo. Ker p& 
je v razvitem delu Slovenije poraba elektrika mnogo večja, bi 
razviti del dobil veliko večino rente. To bi bilo zelo podobno 
ekonomskim odnosom sever-jug, katerim v mednarodnem merilu 
nasprotujemo. 

Občini Idrija in Tolmin naj bi porabili svoj delež rente vodne-
ga bogastva, ki naj bi bil izplačan za vsako proizvedeno kWh, 
za subvencioniranje kmetijstva in gospodarstva, ki sta zaradi 
hribovja in prometne oddaljenosti slabo rentabilna. Na ta na-
čin bi zdržali našo pokrajino ob meji gospodarsko močno in 
poseljeno. To ne bi bil nek dar bolj razvitih, ampak renta od 
njihovega edinega naravnega bogastva v sicer revni pokrajini. 
Razvoj oprt na lastne možnosti je bolj varen in zbuja zaupa-
nje v lastne moči, kakor pa trajna pomoč od razvitejših. To je 
glavna izkušnja iz mojega 9-letnega dela pri razvoju nerazvi-
tih dežel. 

Alternativa novi hidroenergiji je povečanje proizvodnje termo-
energije. Trbovlje že ponuja na "ugoden kredit" (?) novo veliko 
termoelektrarno z 2oo.ooo kW, letno proizvodnjo 1,2 milijarde 
kWh, letno potrošnjo nad 1,3 milijona ton premoga, povečanje 
rudnika, hitrejši izkop omejenih zalog premoga in seveda pove-
čano onesnaževanje zraka in delno Save. Tudi šoštanjska elek-
trarna je že napovedala povečanje. V Sloveniji pa imamo še 



neizkoriščenih 5 do 6 milijard kWh vodne energije letno. 

S svojo razpravo ne trdim, da bi morali te hidroelektrarne in 
akumulacije graditi, to bo stvar družbeno-političnih odločitev. 
Želel sem samo nakazati ekonomske, sociološke in narodnostne 
vidike, katere bo tudi treba upoštevati pri odločanju. 


