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Visoke koncesnine podijo 
podjetja v tujino
Zaradi visokih koncesnin se znižuje konkurenčnost proizvajalcem pijač, 
zelenjave ter naravnim zdraviliščem. Še zlasti, ker okoliški konkurenti 
koncesnin praviloma niso deležni.
Samo Kranjec

Podjetja, ki pri svoji dejavnosti uporabljajo vodo iz 

naravnih vodnih virov, denimo proizvajalci pijač ali 

naravna zdravilišča, pestijo visoke koncesnine za 

njeno uporabo, kar jim poslabšuje konkurenčnost. Ob 

tem Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih 

in živilskih podjetij, ki deluje v okviru Gospodarske 

zbornice Slovenije, opozarja, da bi to lahko vodilo tudi 

v selitve proizvodenj iz države.  

Težava je višina koncesnine po novi uredbi za leto 

2016, ki je precej višja od tiste za obdobje od 2014 

do 2015. Večina gospodarskih subjektov je ne bo 

zmogla, saj je bistveno višja od ustvarjenega dobička. 

Znaša namreč med tri in osem odstotkov prihodkov, 

sprejemljiva višina pa bi bila med enim in dvema od-

stotkoma. Delež plačil za uporabo termalne vode pri 

termah bi po novi formuli znašal med tremi in štirimi 

odstotki prihodkov. 

Visoke koncesnine bi prizadele tudi druge 

gospodarske subjekte v Pomurju, ki termalno vodo 

uporabljajo za ogrevanje – denimo podjetji Ocean 

Orchids in Paradajz, saj bi jim izničile vso dodano 

vrednost. Ta ukrep na področju koncesij tudi izničuje 

vse napore ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 

in prehrano za povečanje samooskrbe Slovenije na 

področju zelenjave, razlaga Grah.

»Bojimo se, da bi prevelike konce-

sije privedle do selitev proizvodnje 

iz Slovenije,« pravi Tatjana Zagorc, 

direktorica Zbornice kmetijskih in 

živilskih podjetij.

»Geotermija zaradi visokih 

koncesnin ni več konkurenčna in 

primerjalna prednost Pomurja,« 

poudarja Robert Grah, direktor 

Pomurske gospodarske zbornice.

Konkurenčnost 
bi omogočala 
koncesnina, ki ne 
presega odstotka 
doseženih prihodkov.

Večina gospodarskih 
subjektov 
predlagane 
koncesnine ne 
bo zmogla, saj je 
bistveno višja od 
sedaj ustvarjenega 
dobička.

Konkurenti v boljšem položaju

Ko govori o primerjavah s konkurenco, Robert Grah 

razlaga, da se v sosednjih državah in državah, od 

koder prihajajo največji konkurenti, koncesija za 

uporabo termalne vode ne plačuje. Plačujejo se samo 

komunalne storitve za odpadne vode, ki so enake za 

vse pravne subjekte. Ponekod je lastnica vrtin država, 

ki jih da v upravljanje hotelom, ti pa nosijo stroške, 

povezane z vrtino (analize, popravila …). Na Madžar-

skem je koncesnina 10,5-krat nižja kot v Sloveniji, saj 

koncesnine veljajo samo za vrtine, globlje od 2.500 

metrov (takih pa v Pomurju ni). 

V Pomurski gospodarski zbornici pravijo, da mora 

višina koncesnine omogočati konkurenčnost in razvoj 

zdraviliške dejavnosti tudi v prihodnje. Po njihovem 

mnenju ne bi smela presegati odstotka doseženih 

prihodkov. gg

Draga formula za industrijo pijač

S predstavniki ministrstva za okolje in prostor (MOP) v 

zvezi s to problematiko v zadnjih nekaj letih potekajo 

intenzivni pogovori. V tem času so na MOP odpra-

vili večino administrativnih zaostankov z uvedbo 

nadomestil, odprte pa ostajajo neizdane koncesijske 

pogodbe v primeru vodnih dovoljenj.

Podjetjem prinaša veliko obremenitev ponovna 

uporaba formule za izračun koncesij v letu 2016. »Za 

podjetja je nesprejemljiva ponovna uvedba formule 

z več spremenljivkami kot osnove za izračun višine 

koncesije za rabo vode v industriji pijač. Onemogoča 

konkurenčen boj na trgu, saj so v sosednjih državah 

koncesije veliko nižje ali pa jih celo ni. Formula buri 

duhove tudi zaradi preplačil v preteklosti s strani 

nekaterih podjetij, ker niso imeli vsi porabniki vode v 

industriji urejenih zakonodajnih aktov oz. koncesijskih 

pogodb,« razlaga Zagorčeva. V teku je priprava novih 

izhodišč za izračun višine koncesij za rabo vode v indu-

striji pijač za leto 2017 in naprej, ki bodo zagotavljala 

konkurenčnost na trgu.

Visoke koncesnine pokop za geotermijo

Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbor-

nice, pravi, da geotermija zaradi visokih koncesnin ni 

več konkurenčna in primerjalna prednost Pomurja. 
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