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POTRJEN

Številka: 014-30/2013 - 109
Ljubljana:  11. 1. 2021

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Obvestilo pobudniku v zvezi z izdajo koncesijskega akta za rabo termalne vode iz 
vrtine Kor-1ga v Korovcih – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi tretjega odstavka 138. 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) je Vlada Republike Slovenije na … seji 
dne … sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije obvešča pobudnika družbo KOTRMAN, zdravstveno rekreacijski in 
turistični center d.o.o., Korovci 47, 9261 Cankova, da se postopek izdaje koncesijskega akta za rabo 
termalne vode iz vrtine Kor-1ga v Korovcih ne začne.

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                            Dr. Božo Predalič 
                                                                                    GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO: 
 KOTRMAN, zdravstveno rekreacijski in turistični center d.o.o., Korovci 47, 9261 Cankova
 Ministrstvo za okolje in prostor 
 Ministrstvo za finance
 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:
/
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 
‒ Tomaž Štembal, sekretar, Sektor 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:
/
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5. Kratek povzetek gradiva:
Z obravnavanim gradivom se obvešča pobudnika družbo KOTRMAN, zdravstveno rekreacijski in 
turistični center d.o.o., Korovci 47, 9261 Cankova, da se postopek izdaje koncesijskega akta za rabo 
termalne vode iz vrtine Kor-1ga v Korovcih ne prične. Družba že dalj časa ne posluje.
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 mala in srednja podjetja ter 

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:
/

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 

/ / / /

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

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
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Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

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:

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

SKUPAJ
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 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:
Predmetno obvestilo nima finančnih posledic
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
Datum objave: /
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
                                                         
                                                          mag. Andrej Vizjak
                                                                  Minister
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OBRAZLOŽITEV

Tretji odstavek 138. 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) določa, da vlada v treh mesecih od prejetja 
pobude obvesti pobudnika o tem, ali bo začela s postopkom za izdajo koncesijskega akta.

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je 5. 3. 2013 prejelo pobudo 
družbe KOTRMAN, zdravstveno rekreacijski in turistični center d.o.o., Korovci 47, 9261 
Cankova (v nadaljnjem besedilu: Kotrman, d.o.o.), za podelitev koncesije za rabo termalne vode 
iz vrtine Kor-1ga v Korovcih. 

Ministrstvo je v postopku obravnave pobude že pridobilo strokovne podlage Geološkega zavoda 
Slovenije, in mnenja Zavoda za ribištvo Slovenije ter Zavoda Republike Slovenije za naravo. Iz 
strokovnih podlag GeoZS je razvidno, da se termalni vodonosnik od Korovcev nadaljuje preko 
Avstrije nazaj v Slovenijo. Proti zahodu se karbonatni vodonosnik izklinja in ga omejujejo 
metamorfne kamnine Pohorske formacije. Proti vzhodu se vodonosnik nadaljuje na Madžarsko.
V skladu z zgornjo ugotovitvijo gre za vrtino, ki bi lahko imela čezmejni vpliv, zato bi bilo pred 
nadaljevanjem postopka izdaje koncesijskega akta potrebno zadevo obravnavati v okviru 
slovensko-avstrijske meddržavne komisije. 

Ministrstvo je v postopku proučitve pobude pobudnika z dopisom opozorilo, da v kolikor ni 
zainteresiran za pridobitev koncesije oziroma ni pripravljen nositi potrebnih možnih stroškov v 
zvezi z obravnavo pobude v okviru slovensko-avstrijske meddržavne komisije, oziroma ne bo 
posredoval odgovora do 31. 7. 2020, bo postopek za njegovo pobudo končalo tako, da bo za 
Vlado Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS) pripravljeno gradivo za obvestilo, 
da se postopek podelitve koncesije za rabo termalne vode iz vrtine Kor-1ga za potrebe 
kopališke dejavnosti in ogrevanje v Sončnih termah, ne začne. Pobudnik je bil hkrati obveščen, 
da lahko ne glede na to, novo pobudo vloži kadarkoli v prihodnosti. 

Ker pobudnik v postavljenem roku do 31. 7. 2020 niti kasneje ni izkazal interesa za nadaljevanje 
obravnave pobude, iz javno dostopnih podatkov iz AJPES-a pa je razvidno, da družba Kotrman, 
d.o.o., že več let ne posluje, Vlada RS obvešča pobudnika, da se postopek izdaje koncesijskega 
akta za podelitev koncesije za rabo podzemne termalne vode iz vrtine Kor-1ga v Korovcih, ne 
začne.
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