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ZADEVA: Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih 
zemljišč za leto 2019 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) je Vlada 
Republike Slovenije na svoji … seji dne …. sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo 
vode, naplavin in vodnih zemljišč 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:
Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) Ministrstvo za 



okolje in prostor Vladi Republike Slovenije predlaga v sprejetje ceno za osnovo vodnega povračila 
za leto 2019. Le ta se sprejme v obliki Sklepa o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih 
povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč.
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:
Cene se sprejemajo s sklepom Vlade Republike Slovenije na podlagi Uredbe o vodnih povračilih
(Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07). Predlagane cene predstavljajo ob 
nespremenjeni rabi vode glede na preteklo leto enak prihodek. Sredstva iz naslova plačanega 
vodnega povračila pripadajo Skladu za vode, PP 558. Ocenjena vrednost priliva za leto 2019 iz 
naslova vodnega povračila znaša cca. 31 mio eurov.

– 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 

31 mio € 31 mio € 31 mio €

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

                                                       SIMON ZAJC
                                DRŽAVNI SEKRETAR



PREDLOG
                                                                                                                      EVA 2018-2550-0094

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) sprejme 
Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za 

leto 2019

I

Cena za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2019 je po 
vrstah posebne rabe vode in naplavin določena v prilogi, ki je sestavni del tega sklepa. 

II

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

Št. 007-512/2018
Ljubljana, dne __. decembra 2018
EVA 2018-2550-0094

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec

predsednik



Priloga: Cena za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2019

klasifi-
kacij-
ska

kateg

orija

klasifi-
kacij-
ska

podkat

egorija

klasifika-
cijska

številka

opis posebne rabe vode cena v 
eurih / 
merska 
enota, s 
katero se 

izrazi 
obseg 
posebne 
rabe vode 
in rabe 
naplavin

raba vode za oskrbo s pitno vodo

raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo

1.1.1. raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo, če ni opredeljeno drugače 0,0638
eura/m3

1.1.

1.1.2. raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja na podlagi evidentiranja 
skladno s predpisom o evidentirani posebni rabi vode (1)

/

raba vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba

1.

1.2.

1.2.1. raba vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba 0,0638
eura/m3

raba vode za tehnološke namene

raba vode iz vodnega vira za tehnološke namene

2.1.1. raba vode iz vodnega vira za tehnološke namene, če ni opredeljeno drugače 0,092 
eura/m3

2.1.

2.1.2. raba vode iz vodnega vira za potrebe hlajenja v procesu proizvodnje 
električne energije v termoelektrarnah ali jedrskih elektrarnah

0.00738
eura/m3

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za tehnološke namene

2.

2.2.

2.2.1. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za tehnološke namene 0,1009 
eura/m3

raba vode za potrebe dejavnosti kopališč

raba vode iz vodnega vira za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč

3.1.1. raba vode iz vodnega vira za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč, če ni 
opredeljeno drugače

0,092
eura/m3

3.1.

3.1.2. raba vode iz vodnega vira za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč, če se 
rabi termalna, mineralna ali termomineralna voda

0,092
eura/m3

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za potrebe dejavnosti 
bazenskih kopališč

3.2.

3.2.1. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za potrebe dejavnosti 

bazenskih kopališč

0,1009

eura/m3

raba vodnega ali morskega javnega dobra za potrebe dejavnosti naravnih 
kopališč

3.

3.3.

3.3.1. raba vodnega ali morskega javnega dobra za potrebe dejavnosti naravnih 
kopališč

0,9597
eura/m2

raba vode za pridobivanje toplote (2) ali ogrevanje (3)

raba vode za pridobivanje toplote4.1.

4.1.1. raba vode za pridobivanje toplote, če ni opredeljeno drugače (4) 0,9740 
eura/MWh

4.

4.1.2. raba vode za pridobivanje toplote, ki se izvaja na podlagi evidentiranja 
skladno s predpisom o evidentirani posebni rabi vode (1)

/



raba vode za ogrevanje, če se rabi termalna, mineralna ali termomineralna 

voda

4.2.

4.2.1. raba vode iz vodnega vira za ogrevanje, če se rabi termalna, mineralna ali 
termomineralna voda (5)

0,9740
eura/MWh

raba vode za namakanje kmetijskih zemljišč ali drugih površin

raba vode iz vodnega vira za namakanje kmetijskih zemljišč ali drugih površin

5.1.1. raba vode iz vodnega vira za namakanje kmetijskih zemljišč 0,0015
eura/m3

5.1.2. raba vode iz vodnega vira za namakanje površin, ki niso kmetijska zemljišča 0,0919
eura/m3

5.1.3. raba vode iz vodnega vira za zalivanje vrta, ki se izvaja na podlagi 
evidentiranja skladno s predpisom o evidentirani posebni rab vode (1)

/

5.1.

5.1.4. raba vode iz vodnega vira za zalivanje oziroma namakanje (6) 0,0919
eura/m3

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za namakanje 

kmetijskih zemljišč ali drugih površin

5.2.1. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za namakanje 
kmetijskih zemljišč

0,0015
eura/m3

5.

5.2.

5.2.2. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za namakanje površin, 
ki niso kmetijska zemljišča

0,1092
eura/m3

raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnega ribolova v komercialnih 
ribnikih

raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnega ribolova v komercialnih 
ribnikih

6.

6.1.

6.1.1. raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnega ribolova v komercialnih 

ribnikih

0,0194

eura/m2

raba vode oziroma vodnega javnega dobra za pogon vodnega mlina, žage ali 
podobne naprave

raba vode oziroma vodnega javnega dobra za pogon vodnega mlina, žage ali 
podobne naprave

7.1.1. raba vode za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave, ki ni plavajoča 
naprava

0,1948 
eura/MWh

7.

7.1.

7.1.2. raba vodnega javnega dobra za pogon vodnega mlina, žage ali podobne 
naprave, ki je plavajoča naprava

0,4 
eura/m2

raba vode oziroma vodnega ali morskega javnega dobra za gojenje 
sladkovodnih in morskih organizmov

raba vode oziroma vodnega javnega dobra za gojenje sladkovodnih 
organizmov

8.1.1. raba vode za gojenje salmonidnih vrst rib 0,000036

eura/m3

8.1.2. raba vodnega javnega dobra za gojenje ciprinidnih vrst rib 0,000972
eura/m2

8.1.3. raba vode za gojenje drugih sladkovodnih organizmov, pri katerih je prirast 
odvisen od pretočnosti

0,000036
eura/m3

8.1.

8.1.4. raba vodnega javnega dobra za gojenje drugih sladkovodnih organizmov, pri 
katerih prirast ni odvisen od pretočnosti

0,000972
eura/m2

raba morskega javnega dobra za gojenje morskih organizmov

8.2.1. raba morskega javnega dobra za gojenje morskih rib 0,00498
eura/m2

8.

8.2.

8.2.2. raba morskega javnega dobra za gojenje morskih školjk 0,00498
eura/m2



8.2.3. raba morskega javnega dobra za gojenje drugih morskih organizmov 0,00498

eura/m2

raba vodnega ali morskega javnega dobra za obratovanje pristanišč in raba 
vodnega javnega dobra za obratovanje vstopno-izstopnih mest po predpisih o 
plovbi po celinskih vodah

raba morskega javnega dobra za obratovanje pristanišč

9.1.1. raba morskega javnega dobra za obratovanje pristanišča za javni promet 0,25
eura/m2

9.1.2. raba morskega javnega dobra za obratovanje športnega pristanišča 0,345
eura/m2

9.1.3. raba morskega javnega dobra za obratovanje turističnega pristanišča (marine) 2,07

eura/m2

9.1.4. raba morskega javnega dobra za obratovanje krajevnega pristanišča 0,345
eura/m2

9.1.5. raba morskega javnega dobra za obratovanje vojaškega pristanišča 0,345
eura/m2

9.1.

9.1.6. raba morskega javnega dobra za obratovanje drugega pristanišča 0,345
eura/m2

raba vodnega javnega dobra za obratovanje pristanišč in vstopno-izstopnih 
mest na celinskih vodah

9.2.1. raba vodnega javnega dobra za obratovanje pristanišč na celinskih vodah 0,345
eura/m2

9.

9.2.

9.2.2. raba vodnega javnega dobra za obratovanje vstopno-izstopnih mest po 
predpisih o plovbi po celinskih vodah

0,345
eura/m2

raba vode za zasneževanje smučišč in drugih površin

raba vode iz vodnega vira za zasneževanje smučišč in drugih površin10.1.

10.1.1. raba vode iz vodnega vira za zasneževanje smučišč in drugih površin 0,0666
eura/m3

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za zasneževanje 
smučišč in drugih površin

10.

10.2.

10.2.1. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za zasneževanje 
smučišč in drugih površin

0,0666
eura/m3

raba vode za proizvodnjo električne energije

raba vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano 

močjo, manjšo od 10 MW

11.1.1. raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni 
z instalirano močjo, manjšo od 10 MW

0,2361
eura/MWh

11.1.

11.1.2. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo 
električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW

0,2361
eura/MWh

raba vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano 
močjo, enako ali večjo od 10 MW

11.

11.2.

11.2.1. raba vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano 
močjo, enako ali večjo od 10 MW

1,8127
eura/MWh

raba vode za proizvodnjo pijač (7)

raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo pijač

12.1.1. raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo pijač, če se ne rabi mineralna, 
termalna ali termomineralna voda

0,092
eura/m3

12.1.

12.1.2. raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo pijač, če se rabi mineralna, termalna 

ali termomineralna voda

0,092

eura/m3

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač

12.

12.2.

12.2.1. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač 0,1009
eura/m3



druga raba mineralne, termalne ali termomineralne vode

kombinirana raba mineralne, termalne ali termomineralne vode 13.1.

13.1.1. raba mineralne, termalne ali termomineralne vode za več namenov brez 
razmejitve količin 

0,092
eura/m3

raba mineralne, termalne ali termomineralne vode, ki ni opredeljena drugje

13.

13.2.

13.2.2. raba mineralne, termalne ali termomineralne vode, ki ni opredeljena drugje 0,092
eura/m3

odvzem naplavin

odvzem naplavin

14.1.1. odvzem proda 3,1 

eura/m3

14.1.2. odvzem mivke 13,9
eura/m3

14.

14.1.

14.1.3. odvzem proda in mivke brez razmejitve količin 13,9
eura/m3

druga raba vode, ki presega splošno rabo

raba vodnega ali morskega javnega dobra za izvajanje športnih aktivnosti, za 
katere je potreben poseg v prostor

15.1.1. raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnih aktivnosti na tekočih vodah 

(npr. steze za kajak in kanu na divjih vodah)

0,000036

eura/m3

15.1.

15.1.2. raba vodnega ali morskega javnega dobra za izvajanje športnih aktivnosti na 
stoječih vodah (npr. deskanje na vodi s pomočjo žičnice)

0,040 
eura/m2

raba vode za vzpostavitev, obratovanje in vzdrževanje umetnega vodnega 
biotopa

15.2.

15.2.1. raba vode za vzpostavitev, obratovanje in vzdrževanje umetnega vodnega 
biotopa (npr. ribnik, akvarij) (8)

0,000018
eura/m3

0,000486 
eura/m2

15.

15.3. druga raba vode oziroma vodnega ali morskega javnega dobra, ki presega 
splošno rabo

15.3.1. druga raba vode oziroma vodnega ali morskega javnega dobra, ki presega 
splošno rabo (8)

0,000018
eura/m3

0,000486 

eura/m2

0,4
eura/MWh



Opombe:

(1) Vodno povračilo se ne obračunava.
(2) Raba vode za pridobivanje toplote je posebna raba vode, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja vode.
(3) Ogrevanje je posebna raba vode, pri kateri se toplota za kateri koli namen pridobiva iz termalne oziroma termomineralne 
vode.
(4) Za izračun energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode, izražene v MWh na leto, se uporabi naslednja formula: 
E = Q * CV * ΔT
Pri čemer je:
Q … dovoljena količina rabe vode iz vodne pravice v m3 na leto,
CV … znaša 0,001161 MWh/m3 za 1 ˚C,
∆T … znaša 4 ˚C.
(5) Za izračun energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode, izražene v MWh na leto, se uporabi naslednja formula: 
E = Q * CV * ΔT
Pri čemer je:
Q … dovoljena količina rabe vode iz vodne pravice v m3 na leto
CV … znaša 0,001161 MWh/m3 za 1 ˚C 
ΔT … je temperaturna razlika, ki jo zavezanec lahko izkorišča za rabo in predstavlja razliko med temperaturo vode na ustju 
in izhodiščno temperaturo, ki je 12 ˚C.
(6) Ta klasifikacijska številka je pripisana veljavnim vodnim pravicam za posebno rabo vode za zalivanje oziroma namakanje, 

pri katerih vrsta zalivanih oziroma namakanih površin v vodnem dovoljenju ni opredeljena.
(7) Raba vode za proizvodnjo pijač vključuje tudi rabo vode, ki je potrebna za fermentacijo surovin za proizvodnjo pijač.
(8) Obseg vodne pravice se izrazi v merski enoti, ki je glede na način in posebnosti posebne rabe vode reprezentativna.



OBRAZLOŽITEV

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) Vlada 
Republike Slovenije do 31. decembra tekočega leta določi ceno za osnovo vodnega povračila 
za naslednje leto.

V slovenski pravni red so prenesena osnovna načela evropske okoljske zakonodaje, in sicer 
zlasti načelo »plača povzročitelj obremenitve« in načelo povračila stroškov storitev povezanih z 
obremenjevanjem voda. Država uresničuje to načelo tudi s pobiranjem dajatev, ki omogočajo 
pridobiti ustrezen prispevek različnih rab vode k povračilu stroškov rabe vode. 

Vodno povračilo predstavlja obveznost plačila imetnikov vodne pravice za povrnitev stroškov 
rabe vode, ki jih povzročajo imetniki vodnih pravic s posebno rabo vode po različnih namenih. 
Višina vodnega povračila je določena tako, da upošteva kolikšna je obremenitev voda. Z 
namenom trajnostne uporabe vodnih virov se vsi imetniki vodne pravice, ki uporabljajo vodo za 
različne namene dolžni prispevati k pokrivanju stroškov, ki nastajajo in s tem prispevajo k 
izvajanju ukrepov upravljanja voda. 

Izhodiščna struktura, ki se upošteva pri določanju različnih cen za plačilo vodnega povračila 
izhaja iz Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin (Uradni list RS, št. 24/15). 
Glede na različne rabe vode se oblikujejo različne cene za plačilo vodnega povračila, pri čemer 
se upošteva oceno stopnje povračila stroškov. 

Namen vodnega povračila je nadomestiti stroške, ki so povzročeni z obremenjevanjem voda, po 
načelu, da stroške nosi njihov povzročitelj. Vodno povračilo ima naravo okoljske dajatve za rabo 
naravne dobrine in pomeni ekonomski ukrep varstva okolja, ki spodbuja učinkovito rabo 
naravne dobrine tako, da imetnike vodne pravice za posebno rabo vode obremenimo s plačilom 
vodnega povračila tako, da pokrivajo vsaj del stroškov obremenjevanja voda. 

Predlagane cene za leto 2019 ob nespremenjeni rabi vode glede na leto 2018 predstavljajo 
enak prihodek. Ocenjena vrednost priliva za leto 2019 iz naslova vodnega povračila znaša cca. 
31 mio eurov.
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