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ZADEVA: Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v 
Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 137. člena, drugega odstavka 142. člena in petega odstavka 199.a 
člena Zakona 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) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 –
ZNOrg,  84/18 – ZIURKOE in 158/20) je Vlada Republike Slovenije na ….. seji dne ….. sprejela 
naslednji 

S K L E P:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za 
proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T, ki se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

                  Mag. Janja Garvas Hočevar
                  vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Priloga:
– jedro gradiva (Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač 

v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T)

Prejmejo:
– Ministrstvo za okolje in prostor
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Ministrstvo za finance
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

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

� mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor
� dr. Metka Gorišek, državna sekretarka
� Bojan Dejak, generalni direktor Direktorata za vode in investicije
� mag. Luka Štravs, vodja Sektorja za upravljanje voda

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:
142. člen Zakona 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) določa, da se koncesija lahko spremeni s 
spremembo koncesijskega akta ali spremembo koncesijske pogodbe. 

Družba Radenska, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., Boračeva 37, 
9252 Radenci je podala pobudo za spremembo oziroma dopolnitev Uredbe o koncesiji za rabo vode 
za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T (v 
nadaljnjem besedilu: uredba).

Predlagane spremembe Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz 
vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T so potrebne zaradi dodatnih novih vrtin V-E, V-
C, V-7A, V-74A, V-N in V-D, spremenjenih količin in trenutnih pretokov, spremembe podatkov vrtin, 
za katere ima Radenska že izdana dva koncesijska akta ter vključitve Uredbe o koncesiji za odvzem 
podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05; v 
nadaljnjem besedilu: uredba VČM) v zadevno uredbo ter prenehanja veljavnosti uredbe VČM.
6. Presoja posledic za:

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

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

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

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Sprememba oziroma dopolnitev uredbe vpliva na finančno oceno. Z uvedbo novih vrtin V-E, V-C, V-
7A, V-74A, V-N in V-D (skupna dovoljena količina novih vrtin znaša 343.914 m3/leto), povečane 
količine na vrtini V-K (za 19.613 m3/leto), zmanjšanja količin pri vrtinah V-G, V-H, V-S, P-Z, Vp-3č, 
V-L, V-S in V-T (v višini 100.852 m3/leto) ter vključitve vrtine VČM-1/100 (dovoljena količina 210.000 
m3/leto) iz druge uredbe, se dovoljena količina rabe podzemne vode poveča s 669.191,20 m3/leto na 
1.141.866 m3/leto. Spremeni se tudi delež plačila pri VČM-1/100 med RS (Sklad za vode) in 
občinami.
Za izračun ocene višine plačila za koncesijo smo upoštevali podatke o prodani pijači in prihodku za
leto 2019, ki jih je koncesionar posredoval DRSV v napovedi za izračun višine plačila za koncesijo. 
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Za vrednost faktorja Vkoncesija, ki je del enačbe za izračun plačila za koncesijo, smo upoštevali 
vrednost, ki velja za leto 2021. Za količine, kjer nismo razpolagali z napovedmi, smo oceno pripravili 
iz razmerja dovoljenih količin in ob predpostavki, da se bosta proizvodnja pijač in prihodek, povečala 
v istem razmerju. Spremenjene količine predstavljajo 42% dovoljenih količin iz prvotne uredbe, za 
katero je koncesionar posredoval napoved. Za tekoče leto je ocena pripravljena ob predpostavki, da 
bo  koncesionar začel  izvajati razširjeno koncesijo 1. novembra 2021. Pri prenosu vrtine VČM-1/100 
je upoštevan tudi vpliv na občinski proračun. Plačilo za koncesijo je prihodek Sklada 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 

(+) 37.053 (+) 222.321 (+) 222.321 (+) 222.321

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

(-) 7.786 (-) 46.719 (-) 46.719 (-) 46.719

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
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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:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

NE

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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
Datum objave: 4. 6. 2021
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
                                                             
                                                            Mag. Andrej Vizjak
                                                                       Minister

Prilogi:
 obrazložitev
 predlog uredbe
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OBRAZLOŽITEV:

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je izdala Uredbo o koncesiji za rabo 
vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-
T (Uradni list RS, št. 103/15, 78/20; v nadaljnjem besedilu: uredba).

Z odločbo vlade št. 35501-30/2015/7 z dne 30. decembra 2015 je bila koncesija za rabo 
podzemne vode iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T za proizvodnjo pijač 
podeljena družbi Radenska d.d. (zdaj: Radenska d.o.o.), Boračeva 37, 9252 Radenci (v 
nadaljnjem besedilu: koncesionar). Koncesijska pogodba št. 014-52/2015 je bila podpisana 27. 
januarja 2016 za 30 let.

Skladno z uredbo lahko koncesionar podzemno vodo iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-
P, V-S in V-T ter dodatne vrtine V-K porabi največ v obsegu 669.191,20 m3/leto. 

Skladno z Zakonom o dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1C; Ur. l. RS, št. 100/13) je morala 
pravna ali fizična oseba, ki rabi vodo na dan uveljavitve ZV-1C za proizvodnjo pijač ali potrebe 
kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, in ji ni 
bila podeljena koncesija, do 21. decembra 2013, dati pobudo za izdajo koncesijskega akta. 
Pobuda za pridobitev koncesije je bila podana pravočasno.

Koncesionar je pobudo za podelitev koncesije za vrtine V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N in V-D
podal že 9. avgusta 2002, vendar takrat Radenska d.o.o. še ni imela razpolagalne pravice na 
zemljišču, na katerem so nahajajo vrtine V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N in V-D, zato za te vrtine 
koncesija ni bila podeljena. V zvezi s sodbo Upravnega sodišča opr. št. I U 1717/2018-32 z dne 
26. maja 2020 se koncesija podeli obstoječemu pobudniku brez preverjanja dodatnih pogojev,
če je ob uveljavitvi Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) v letu 2002 vodo rabil.

Gre za obstoječe objekte in se količina rabe vode ne bo povečala. Uredbe bistveno izboljšujejo
stanja, saj se na dodatnih vrtinah opredeljujejo monitoring rabe vode podzemne vode, ki je 
enoten za celotno državo in vse koncesionarje ter predvideva izvedbo stresnih testov na 
celotnem območju vodnega telesa podzemne vode, kakor to že izvajajo sosednje države. Če se 
na podlagi podatkov monitoringa rabe podzemne vode ali stanja podzemne vode ugotovi 
značilen trend znižanja gladine podzemne vode, ki presega obnavljanje tega vodnega vira, ali 
pride do vdorov druge vode ali stalnega in jasno izraženega umetnega trenda v spremembah 
toka podzemne vode, mora koncesionar s tehničnimi ali drugimi ukrepi, vključno z zmanjšanjem 
dovoljene rabe podzemne vode, v določenem času prilagoditi izvajanje koncesije novim 
razmeram v skladu z zakonom, ki ureja vode. 

Zakon 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; v nadaljnjem besedilu: ZV-1) v 6. členu opredeljuje plačilo za rabo vode 
kot okoljsko dajatev za rabo naravnih dobrin. Plačila za rabo vode (koncesnine) so opredeljena 
v 123. členu ZV-1, določajo pa se v posamičnih koncesijskih aktih. Obveznost plačevanja 
koncesnine na podlagi te uredbe bo za nove vrtine V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N in V-D nastopila 
z dnem podpisa aneksa št. 3 h koncesijski pogodbi št. 014-52/2015 z dne 27. januarja 2016. 

Pri določitvi plačil koncesnin ne gre za nove ali povečane obremenitve uporabnikov, saj
uporabniki te dajatve doslej niso plačevali, čeprav so vodo rabili. Gre za redno plačilo 
koncesijske dajatve na podlagi podeljenih vodnih pravic. V konkretnem primeru gre za 
obstoječega uporabnika vode, ki je vodo uporabljal, zanjo pa v delu za vrtine V-E, V-C, V-7A, V-
74A, V-N in V-D ni plačeval rabe vode. Z začetkom plačevanja koncesnin vseh uporabnikov 
vode bo odpravljeno diskriminatorno obravnavanje uporabnika vode.
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Hkrati s pobudo za razširitev koncesije je koncesionar predlagal tudi povečanje letnih količin in 
trenutnih pretokov na določenih vrtinah ter spremembe koordinat za posamezne vrtine.

Predložil je več poročil o izvedenih črpalnih preizkusih kot dokazilo, da je mogoče iz 
posameznih vrtin črpati večje količine in ob večjih trenutnih pretokih, ter posodobljene 
koordinate za posamezne vrtine.

Zadevo je obravnaval tudi Geološki zavod Slovenije in 12. aprila 2021 izdal mnenje glede 
sprememb letnih količin in trenutnih pretokov na posameznih vrtinah. Geološki zavod Slovenije 
je 18. maja 2021 dodatno potrdil količine še pri vrtinah V-K, V-H in V-N.

Koncesionar se je z dopisom z dne 26. maja 2021 s predlaganimi količinami in trenutnimi 
pretoki za posamezne vrtine strinjal, vendar je za vrtini Vp-3č in V-T količino celo zmanjšal za 
46 odstotkov.

Vlada je izdala tudi Uredbo o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 
za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05; v nadaljnjem besedilu: uredba VČM).

Z odločbo št. 35501-12/2005/5 z dne 23. junija 2005 je bila koncesija za rabo podzemne vode iz 
vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač podeljena družbi Radenska d. d., Boračeva 37, 
9252 Radenci. Koncesijska pogodba št. 35503-17/2005 je bila podpisana 25. julija 2005 za 30 
let. V skladu z uredbo VČM lahko koncesionar podzemno vodo iz vrtine VČM-1/100 porabi 
največ v obsegu 210.000 m3/leto. Koncesionar je z dopisom z dne 20. julija 2018 ministrstvu 
poslal pobudo tudi za spremembo uredbe VČM, in sicer še za polnjenje brezalkoholnih pijač.

Predlagane spremembe Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. 
iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T so potrebne zaradi dodatnih novih vrtin 
V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N in V-D, dodatne vrtine VČM-1/100 iz uredbe VČM, spremenjenih 
koordinat posameznih vrtin ter spremenjenih končnih in koničnih količin posameznih vrtin.

Zaradi poenostavitve spremljanja izvajanja koncesije se obe uredbi združita v eno skupno 
uredbo z vrtinami V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S, V-T, V-K iz uredbe, vrtino VČM-
1/100 iz uredbe VČM ter novimi vrtinami V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N in V-D. S prehodno 
določbo pa se ureja položaj koncesionarja, ki mu je bila koncesija podeljena na podlagi uredbe 
VČM. Koncesionar, ki mu je bila koncesija podeljena na podlagi Uredbe o koncesiji za odvzem 
podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05), 
nadaljuje z izvajanjem koncesije v skladu z Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo 
pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T (Uradni list RS, št. 
103/15, 78/20), kakor bo spremenjena s to uredbo.

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz 
vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05).
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    PREDLOG
            (EVA 2020-2550-0103)

Na podlagi prvega odstavka 137. člena, drugega odstavka 142. člena in petega odstavka 199.a 
člena Zakona 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) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 
21/18 – ZNOrg,  84/18 – ZIURKOE in 158/20)" Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski 
d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T

1. člen 

V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, 
P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T (Uradni list RS št. 103/15 in 78/20) se 1. člen spremeni tako, 
da se glasi:  

                                                         »1. člen
(predmet koncesije)

(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač (v nadaljnjem 
besedilu: koncesija) iz naslednjih vrtin:

 V-G (ID znak 199-405/2-0), koordinate (X: 167169,31, Y: 579490,59, Z: 206,65);
 V-H (ID znak 199-480/6-0), koordinate (X: 167513,28, Y: 579094,56, Z: 210,45);
 V-J (ID znak 199-271/2-0), koordinate (X: 167969,79, Y: 579418,55, Z: 209,25);
 P-Z (ID znak 199-337/23-0), koordinate (X: 167534,05, Y: 580357,77, Z: 198,45);
 Vp-3č (ID znak 199-560/2-0), koordinate (X: 167465,61, Y: 578096,97, Z: 213,29);
 V-L (ID znak 186-217/0-0), koordinate (X: 168199,98, Y: 578465,31, Z: 211,50);
 V-P (ID znak 186-416/4-0), koordinate (X: 168950,31, Y: 577823,36, Z: 212,25);
 V-S (ID znak 186-63/0-0), koordinate (X: 168713,48, Y: 578808,19, Z: 203,03);
 V-T (ID znak 201-989/4-0), koordinate (X: 165403,60, Y: 581538,92, Z: 203,37);
 V-K (ID znak 198-469/2-0), koordinate (X: 166566,21, Y: 578826,57, Z: 211,50);
 V-E (ID znak 198-83/18-0), koordinate (X: 166587.47, Y: 579562,77, Z: 207,03);
 V-C (ID znak 198-20/1-0), koordinate (X: 167251,90, Y: 578916,80, Z: 210,40);
 V-7A (ID znak 198-20/1-0), koordinate (X: 167004,05, Y: 578736,29, Z: 210,29);
 V-74A (ID znak 198-20/1-0), koordinate (X: 167168,08, Y: 578541,64, Z: 211,14);
 V-N (ID znak 186-276/2-0), koordinate (X: 167867,41, Y: 577971.16, Z: 216,10);     
 V-D (ID znak 200-689/3-0), koordinate (X: 166770,31, Y: 580165,65, Z: 201,50) in
 VČM-1/100 (ID znak 186-294/2-0), koordinate (X: 168285,57, Y: 577775,87, Z: 218,06).

(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe podzemne 
vode iz vrtine V-G, je 32.832 m3/leto, iz vrtine V-H 36.720 m3/leto, iz vrtine V-J 56.160 m3/leto, iz 
vrtine P-Z 30.240 m3/leto, iz vrtine Vp-3č 64.800 m3/leto, iz vrtine V-L 42.768 m3/leto, iz vrtine V-
P 157.680 m3/leto, iz vrtine V-S 58.320 m3/leto, iz vrtine V-T 50.976 m3/leto, iz vrtine V-K 57.456
m3/leto, iz vrtine V-E 64.800 m3/leto, iz vrtine V-C 85.147 m3/leto, iz vrtine V-7A 72.532 m3/leto, 
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iz vrtine V-74A 49.680 m3/leto, iz vrtine V-N 49.680 m3/leto, iz vrtine V-D 22.075 m3/leto in iz 
vrtine VČM-1/100 210.000 m3/leto. 

(3) Največji dovoljeni trenutni pretok rabe podzemne vode je iz vrtine V-G 1,6 l/s, iz vrtine V-H je 
1,7 l/s, iz vrtine V-J 2,5 l/s, iz vrtine P-Z 1,4 l/s, iz vrtine Vp-3č 3,0 l/s, iz vrtine V-L 1,9  l/s, iz 
vrtine V-P 5.0 l/s, iz vrtine V-S 2,7 l/s, iz vrtine V-T 2,36 l/s, iz vrtine V-K 2,7 l/s, iz vrtine V-E 2,9 
l/s, iz vrtine V-C 2,7 l/s, iz vrtine V-7A 2,3 l/s, iz vrtine V-74A 1,9 l/s, iz vrtine V-N 2,3 l/s, iz vrtine 
V-D  0,7 l/s in iz vrtine VČM-1/100 6,0 l/s. Največja skupna dovoljena letna količina rabe vode je 
1.141.866 m3/leto.

(4) Koncesija se podeli za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač s klasifikacijsko številko 
12.1. v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.

(5) Območje koncesije obsega območje vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S, V-T, V-
K, V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N, V-D in VČM-1/100 iz prvega odstavka tega člena ter zajema 
podzemno vodo iz vodnega telesa podzemne vode »VTPodV 4016 Murska kotlina« in 
»VTPodV 4017 Vzhodne Slovenske gorice« (vodno območje Donave) in v okviru tega na 
območju »vodonosnega sistema 42816 Slovenske gorice – severni in vzhodni del«, 
»vodonosnega sistema 42813 Dolinsko Ravensko« in »vodonosnega sistema 42814 
gornjeradgonsko polje« – 2. vodonosnik (vodonosniki v terciarnih sedimentih).

(6) Napajalno območje vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S, V-T, V-K, V-E, V-C, V-7A, 
V-74A, V-N, V-D in VČM-1/100 iz prvega odstavka tega člena ter meja tega območja se 
prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu in objavita v 
informacijskem sistemu okolja.«.

2. člen

V 11. členu v četrtem odstavku v 2. točki se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

3. člen
(prvi program monitoringa)

Koncesionar mora prvi program monitoringa za vrtine V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N, V-D 
predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje v potrditev najpozneje v šestih mesecih od 
sklenitve koncesijske pogodbe.

4. člen
(prehodna določba)

Koncesionar, ki mu je bila koncesija podeljena na podlagi Uredbe o koncesiji za odvzem 
podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05),
nadaljuje z izvajanjem koncesije v skladu s predpisom, ki ureja koncesijo za rabo vode za 
proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin  V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T. 

5. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz 
vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05).

6. člen
        (začetek veljavnosti)
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Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-612/2020
Ljubljana, …………….
EVA 2020-2550-0103

          Vlada Republike Slovenije
                                                            Janez Janša
                                                           predsednik
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