
g. Tomaž Štebal, MOP 

 

ZAKONODAJA 

V Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 

40/14, 56/15 in 65/20) sta dve vodni pravici in sicer: 

- Vodno dovoljenje, katera izda Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV). VD določa 125. člen 

ZV-1 

- in koncesije, kjer gradiva za Vlado RS pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in ki tudi vodi 

evidenco koncesij. 136. člen ZV-1 

Zakon o vodah v 2. točki prvega odstavka 136. člena določa vrste koncesij, med drugim tudi: 

»Koncesijo je treba pridobiti za rabo vode za: potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi 

mineralna, termalna ali termomineralna voda.« 

 
V skladu s 6. členom ZV-1 (dajatve za obremenjevanje voda) je potrebno plačevati plačilo za vodno 
pravico in vodno povračilo. Plačilo za vodno pravico in vodno povračilo sta okoljski dajatvi za rabo 
naravnih dobrin. 
 
plačilo za vodno pravico  je podrobneje opredeljeno v 123. členu ZV-1 

plačilo za vodno povračilo je podrobneje opredeljeno v 124. členu ZV-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODELITEV KONCESIJE IN ŠTEVILO PODELJENIH KONCESIJ 

Koncesija se v skladu s prvim odstavkom 139. člena ZV-1 podeli z odločbo o izboru na podlagi javnega 

razpisa. 

»Koncesija se podeli z odločbo o izboru na podlagi javnega razpisa«. 

Do sedaj je bilo sprejetih 

5 uredb za ogrevanje  

28 uredb za kopališko dejavnost 

 

Koncesij je bilo podeljenih: 5 + 29 = 34  (na eni uredbi sta dva koncesionarja) 

Za ogrevanje podeljenih: 633.976  m3 

Za kopališko dejavnost podeljenih: 9.042.823 m3 

Delitev koncesij po regijah: 

Število koncesij 

Primorska   2 

s. Primorska   1 

Gorenjska   2 

Savinjska   5 

Posavje   4 

Prekmurje   9 

Podravsko   3 

Osrednjeslovenska  2 

Dolenjska   3 

Celjska    3 

 Skupaj              34 

 

2005   2008 2009       2015 2016 2017  2018 2019 2020  

ogrevanje               4                      1 

kopališka dejavnost 1 2      2         20              4  

skupaj 34 

Bila je podeljena ena koncesija več in ena uredba, vendar je bilo odpravljeno, ker koncesionar ni 

podpisal KP 



POBUDA ZA PODELITEV KONCESIJE 

 

K pobudi za podelitev koncesije je potrebno predložiti 

1. Informacijo iz OPPN občine za zemljišče, kjer je predvidena gradnja. 
2. Kopijo katastrskega načrta z vrisom vseh objektov predvidenega odvzema vode in objektov 

za izpust vode (ne sme biti starejši od 2 mesecev). 
3. Zemljiškoknjižni izpisek parcel, na katerih bodo objekti predvidenega odvzema vode in 

objekti za izpust vode (ne sme biti starejši od 2 mesecev). 
4. Doslej pridobljene upravne in strokovne dokumente, ki se navezujejo na zajetje, ki je 

predmet pobude. 
5. Uporabno dovoljenje v primeru, če se zajetje že uporablja. 
6. Mnenje pristojnega Zavoda RS za varstvo narave o nameravani uporabi vodnega vira in 

Mnenje Zavoda RS za ribištvo 
7. Hidrogeološko poročilo za pobudo za pridobitev koncesije (glej Priloga 1), ki vsebuje zlasti 

naslednje tehnične podatke:  
- globina odvzema vode, 

- predvidena skupna letna količina odvzete vode, 

- časovna razporeditev in trajanje odvzema vode, 

- kratek opis vseh objektov vezanih na odvzem vode (črpalna vrtina ali odvzemni objekt 
in vseh ostalih objektov), 

- opis ukrepov varstva okolja 

 

Pobudo MOP pošlje v pregled na Geološki zavod Slovenije (GeoZS), ki pobudo s hidrogeološkim 

poročilom prouči in izda strokovne podlage, da potem MOP pripravi Koncesijski akt - Uredbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAČILO ZA KONCESIJE 

Višina plačila za koncesijo se za posamezno koledarsko leto izračuna po naslednji 
enačbi: 

A: STARE UREDBE PRED 2015 

 

 

kjer je: 
-       Vkoncesija višina plačila za koncesijo, izražena v eurih, 
-       Pčisti-prihodek čisti letni prihodek od izvajanja kopališke dejavnosti in dejavnosti naravnega 

zdravilišča, ki je izkazan v izkazu poslovnega izida upravljavca kopališča in naravnega 
zdravilišča za leto, za katero se določa plačilo za konces ijo, 

-       C povprečna letna cena za MJ toplote, ki se jo pridobi iz ekstra lahkega kurilnega olja in 
izračuna iz spodnje kurilne vrednosti ekstra lahkega kurilnega olja in cene ekstra lahkega 
kurilnega v maloprodaji v letu, ki je dve leti pred letom, za katerega se določa plačilo za 
koncesijo. Povprečna letna cena za 1 MJ toplote se izraža v eurih na 1 kJ toplote, 

-       Q letna količina izčrpane podzemne vode, izražena v 1.000 litrih, 

-       T razlika med povprečno letno temperaturo podzemne vode na izpustu iz vrtine, izraženo 
v °C, in 12 °C. 

 

B: NOVE UREDBE PO 2015 

Vkoncesija = 0,15 × C × ((Qdej + Qvod_prav) / 2) × ΔT × 4,2 × D 

kjer je: 
-        Vkoncesija: višina plačila za koncesijo, izražena v eurih, 
-        C: povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se pridobi iz ekstra lahkega kurilnega olja ter 

izračuna iz kurilne vrednosti ekstra lahkega kurilnega olja (ki je 42,6 MJ/kg) in cene ekstra 
lahkega kurilnega olja v maloprodaji v letu, ki je dve leti pred letom, za katero se določa 
plačilo za koncesijo. Povprečna letna cena za 1 MJ toplote se izraža v eurih, 

-        Qdej: letna količina iz vseh vrtin odvzete podzemne vode v m3 oziroma zmogljivost objekta 
za črpanje za obdobje, ko ni na razpolago meritev načrpane podzemne vode, izražena 
brez enote za količino (m3), 

-        Qvod_prav: obseg vodne pravice v m3 iz drugega odstavka 1. člena te uredbe, ki določa 
največjo dovoljeno letno prostornino (količino) v m3, izražena brez enote za količino (m3), 

-        ΔT: temperaturna razlika med povprečno letno temperaturo podzemne vode na ustju vrtine 
in 12 °C, izražena brez enote za stopinje (0), 

-        D: faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode. 
 

C. Višina plačila za koncesijo se v primeru vračanja neonesnažene podzemne vode 
v vodonosnik (REINJEKCIJA) za posamezno koledarsko leto izračuna po naslednji enačbi: 

Vkoncesija_R = 0,15 × C × ((Qdej – 80 % Qvrnjene) + (Qvod_prav – 80 % Qvrnjene)) / 2 × ΔT × 4,2 × D 

kjer je: 



-        Qvrnjena: letna količina vrnjene podzemne vode v vodonosnik v m3, izražena brez enote za 
količino (m3). 

 

 

                  D: Nova formula za reinjekcijo za uvajalno obdobje, ki se je prvič uporabila v uredbi za 

Paradajz je sledeča: 

 

Višina plačila za koncesijo v primeru vračanja neonesnažene podzemne vode v 
vodonosnik se v uvajalnem obdobju izračuna po naslednji enačbi: 

Vkoncesija_R = 0,15 × C × ((Qdej – 80% Qvrnjene) / 2) × ΔT × 4,2 × D, 

kjer je: 
-        Vkoncesija_R: višina plačila za koncesijo v primeru vračanja neonesnažene podzemne vode v 

vodonosnik, izražena v eurih, 
-        C: povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se pridobi iz ekstra lahkega kurilnega olja ter 

izračuna iz kurilne vrednosti ekstra lahkega kurilnega olja (ki je 42,6 MJ/kg) in cene ekstra 
lahkega kurilnega olja v maloprodaji v letu, ki je dve leti pred letom, za katero se določa 
plačilo za koncesijo. Povprečna letna cena za 1 MJ toplote se izraža v eurih, 

-        Qdej: letna količina iz vseh vrtin odvzete podzemne vode v m3 oziroma zmogljivost objekta 
za črpanje za obdobje, ko ni na razpolago meritev načrpane podzemne vode, izražena 
brez enote za količino (m3), 

-        Qvrnjene: letna količina vrnjene podzemne vode v vodonosnik v m3, izražena brez enote za 
količino (m3), 

-        ΔT: temperaturna razlika med povprečno letno temperaturo podzemne vode na ustju vrtine 
in 12 °C, izražena brez enote za stopinje (0), 

-        D: faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode. 

Plačilo za koncesijo iz prejšnjega odstavka se začne zaračunavati po enačbi iz 
prejšnjega odstavka v letu, ki sledi letu začetka vračanja neonesnažene podzemne vode v 
vodonosnik, in zaključi v letu, ki sledi letu izteka uvajalnega obdobja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NADALJNJI POSTOPKI Z UREDBO: 

Na podlagi pozitivnih strokovnih podlag GeoZS, pozitivnih mnenj ZRSVN in ZZRS ter ostalih pozitivnih 

pogojev (npr. prostorski, Zavod za gozdove..) MOP pripravi Koncesijski akt – Uredbo. 

Uredba gre v javno objavo za 30 dni. Objavljena na E demokraciji. 

Uredbo se pošlje v medresorsko usklajevanje (MZI, MF, MGRT in MKGP) 

Po medresorskem usklajevanju je gradivo lektorirano. 

Gradivo obravnava Služba vlade za zakonodajo. 

Po pridobitvi vseh soglasij MOP pošlje gradivo v vladni postopek. 

Vlada obravnava gradivo in sprejme uredbo.  

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS. 

 

Na MOP je ustanovljena strokovna komisija za izbor koncesionarja za rabo podzemne (termalne vode), 

ki pripravi javni razpis, izdela razpisno dokumentacijo, merila za izbor koncesionarja in po končanem 

javnem razpisu izbere najugodnejšega pobudnika. 

Na podlagi mnenja komisije, MOP pripravi vladno gradivo za odločbo o izboru koncesionarja. 

 

Na koncu se podpiše še koncesijska pogodba. 

 

MURSKO ZALSKI TERMALNI VODONOSNIK IN KRŠKO BREŽIŠKI TERMALNI VODONOSNIK 

Poseben problem sta Mursko Zalski termalni vodonosnik, ter Krško Brežiški termalni vodonosnik, kjer 

je stanje po NUV II še vedno slabo oz se ne izboljšuje.  

 

Tu je podeljevanje koncesij za rabo termalne vode do nadaljnjega – do izboljšanja stanja, zaustavljeno. 

Podeljevanje novih oz dodatnih količin termalne vode je mogoče samo z reinjekcijo. 

 

 


