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ZADEVA: Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za
ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2019 – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe 
ogrevanja iz vrtine AFP-1/95 lastnika Aleksandra Poloviča (Uradni list RS, št. 97/15), prvega
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Ocean 
Orchids d. o. o. iz vrtine Do-3g/05 (Uradni list RS, št. 98/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o 
koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira 
Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81 (Uradni list RS, št. 97/15 in 14/18), prvega odstavka 7. člena  
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine 
Re-1g/11 (Uradni list RS, št. 98/15 in 57/18) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela 
naslednji  

                                                                      SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne 
rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2019, 
ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

                                                                                    Stojan Tramte
                                                                                  GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO: 
 Ministrstvo za finance
 Ministrstvo za infrastrukturo
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo  

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 Jure Leben, minister za okolje in prostor
 Vesna Ugrinovski, vršilka dolžnosti generalne direktorice, Direktorat za vode in investicije, 

MOP
 Mateja Tavčar, sekretarka, Direktorat za vode in investicije, MOP
 Danila Slovnik Vraneš, višja svetovalka, Sektor za varstvo in odločanje o rabi vode, MOP



 Ljiljana Smiljić, podsekretarka, Sektor za varstvo in odločanje o rabi vode, MOP
 Tanja Ivezić, podsekretarka, Direktorat za vode in investicije, MOP

3.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:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
6. Presoja posledic za:

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

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

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti m a l a  i n  s r e d n j a  p o d j e t j a  t e r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

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

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Obveznost plačila koncesnine v skladu z zgoraj navedenimi uredbami o koncesijah za rabo termalne 
vode za potrebe ogrevanja se je pričela s 1. 1. 2016 in predstavlja redno plačilo koncesijske dajatve 
na podlagi podeljenih vodnih pravic. V drugem odstavku 12. člena zgoraj navedenih uredb je 
določeno postopno plačevanje plačila za koncesijo, ki v letu 2019 znaša 90 % celotnega plačila za 
koncesijo.

V skladu z določbo drugega odstavka 6. člena zgoraj navedenih uredb o koncesiji je faktor D 
definiran kot faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode. Določitev faktorja (D) je potrebna 
zaradi izračuna višine plačila za koncesijo, ki se izračuna za posamezno leto. Faktor izhodiščne 
vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe ogrevanja, če se rabi mineralna, termalna ali 
termomineralna voda, za leto 2019 znaša 0,5. Faktor (D) je v letih 2017 in 2018 prav tako znašal 
0,5.

Celotni priliv iz naslova plačila za koncesijo po zgoraj navedenih uredbah bo v letu 2019 na podlagi 
določenega faktorja (D) znašal okvirno 157.541,95 eur, kar je za 42.965,99 eur več kot v letu 2018. 
Vrednost samega faktorja (D) neposredno ne vpliva na spremembo višine koncesnine, ker je enak
vrednosti faktorja v letu 2018. Razlog povečanju celotnega priliva v letu 2019 napram tekočemu letu
je višji faktor C (povprečna letna cena toplote za 1 MJ, ki nastane z izgorevanjem ekstra lahkega 
kurilnega olja), ki je ena izmed spremenljivk v enačbi iz 6. člena predmetnih uredb za izračun višine 
plačila za koncesijo,  in višji delež plačila za koncesijo, ki v letu 2019 znaša 90 %, med tem ko je bil 
v letu 2018 80 %. Za oceno celotnega priliva iz naslova plačila koncesij se je za leto 2018 upošteval 
faktor C v višini 0,018 eur in 80 odstotno plačilo za koncesijo, za leto 2019 pa faktor C v višini 0,022 
eur in 90 odstotno plačilo za koncesijo. Pri oceni priliva za leto 2020 se je upoštevalo 100 odstotno 
plačilo koncesnine. Za finančno oceno priliva za leto 2018, 2019 in 2020 so upoštevani podatki o 
količini načrpane vode in temperaturi, ki so jih zavezanci navedli v napovedih za izračun plačila za 
koncesijo za leto 2017, oddanih Direkciji Republike Slovenije za vode.
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 

114.575,96  € 157.541,95  € 175.046,61 €

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

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.

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:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.



Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Gradivo ni take narave, da bi bila potrebna javna obravnava.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                       JURE LEBEN
                                                          MINISTER



PREDLOG
EVA 2018-2550-0098

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe 
ogrevanja iz vrtine AFP-1/95 lastnika Aleksandra Poloviča (Uradni list RS, št. 97/15), prvega 
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe 
Ocean Orchids d. o. o. iz vrtine Do-3g/05 (Uradni list RS, št. 98/15), prvega odstavka 7. člena  
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz 
izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81 (Uradni list RS, št. 97/15 in 14/18), prvega odstavka 7. 
člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. 
iz vrtine Re-1g/11 (Uradni list RS, št. 98/15 in 57/18) sprejme Vlada Republike Slovenije 

S K L E P
o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če 

se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2019

I

Faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi 
mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2019 znaša 0,5.

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-516/2018
Ljubljana, dne ___. decembra 2018
EVA 2018-2550-0098

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec

predsednik



OBRAZLOŽITEV

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe 
ogrevanja iz vrtine AFP-1/95 lastnika Aleksandra Poloviča (Uradni list RS, št. 97/15), prvega 
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe 
Ocean Orchids d. o. o. iz vrtine Do-3g/05 (Uradni list RS, št. 98/15), prvega odstavka 7. člena  
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz 
izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81 (Uradni list RS, št. 97/15 in 14/18), prvega odstavka 7. 
člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. 
iz vrtine Re-1g/11 (Uradni list RS, št. 98/15 in 57/18) Vlada sprejme obravnavani sklep za 
določitev faktorja (D) v enem letu od uveljavitve teh uredb.

Obveznost plačila koncesnine v skladu z zgoraj navedenimi uredbami o koncesijah za rabo 
termalne vode za potrebe ogrevanja se je pričela s 1. 1. 2016 in predstavlja redno plačilo 
koncesijske dajatve na podlagi podeljenih vodnih pravic. V drugem odstavku 12. člena zgoraj 
navedenih uredb je določeno postopno plačevanje plačila za koncesijo, ki v letu 2019 znaša 90 
% celotnega plačila za koncesijo. V skladu z določbo drugega odstavka 6. člena zgoraj 
navedenih uredb o koncesiji je faktor D definiran kot faktor izhodiščne vrednosti enote posebne 
rabe vode. Določitev faktorja (D) je potrebna zaradi izračuna višine plačila za koncesijo, ki se 
izračuna za posamezno leto. 

Faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe ogrevanja, če se rabi 
mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2019 znaša 0,5. Faktor (D) je v letih 2017 
in 2018 prav tako znašal 0,5.

Celotni priliv iz naslova plačila za koncesijo po zgoraj navedenih uredbah bo v letu 2019 na 
podlagi določenega faktorja (D) znašal okvirno 157.541,95 eur, kar je za 42.965,99 eur več kot 
v letu 2018. Vrednost samega faktor (D) ne vpliva na spremembo višine koncesnine, ker je 
enak vrednosti faktorja v letu 2018. Razlog povečanju celotnega priliva v letu 2019 napram 
tekočemu letu je višji faktor C (povprečna letna cena toplote za 1 MJ, ki nastane z izgorevanjem 
ekstra lahkega kurilnega olja), ki je ena izmed spremenljivk v enačbi iz 6. člena predmetnih 
uredb za izračun višine plačila za koncesijo, in višji delež plačila za koncesijo, ki v letu 2019 
znaša 90 %, med tem ko je bil v letu 2018 80 %. Za oceno priliva za leto 2018 iz naslova plačila 
koncesij se je upošteval faktor C v višini 0,018 eur in 80 odstotno plačilo za koncesijo, za leto 
2019 pa faktor C v višini 0,022 eur in 90 odstotno plačilo za koncesijo. Pri oceni priliva za leto 
2020 se je upoštevalo 100 odstotno plačilo koncesnine. Za finančno oceno priliva za leto 2018, 
2019 in 2020 so upoštevani podatki o količini načrpane vode in temperaturi, ki so jih zavezanci 
navedli v napovedih za izračun plačila za koncesijo za leto 2017, oddanih Direkciji Republike 
Slovenije za vode.

Prikaz vrednosti faktorja D po letih:

Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019

0,5 0,5 0,5 0,5


	9F744FD56BACC58CC125835F002B8230_0.in.doc

		2018-12-10T10:30:01+0100
	Jure Leben




