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Ljubljana, dne 6. 2. 2014

EVA: 2013-2330-0164

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na 
odlagališčih - predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi četrtega odstavka 112. 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 in 92/13), v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10-ZIU, 36/11 in 40/12 - ZUJF) in prvim 
odstavkom 3. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 113/05 – ZJU-B, 40/09, 9/11 in 96/12 - ZPIZ-2) je Vlada Republike Slovenije na ………. 
redni seji dne ………….. 2014 sprejela naslednji:

S K L E P:

Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov na odlagališčih in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                               Tanja Šarabon
                                                                                 GENERALNA SEKRETARKA
PREJMEJO:
– ministrstva in vladne službe

V VEDNOST:
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

Priloga sklepa:
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje,
 g. Uroš Vajgl, namestnik generalne direktorice Direktorata za okolje,
 mag. Tanja Petrovčič Bele, sekretarka,



 Irena Koželj, sekretarka.

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
/Navesti imena in funkcijo oziroma naziv/

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA / NE

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
/Navesti razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji med. pogodbe, ki se obravnava po nujnem 
postopku (169. člen Poslovnika Državnega zbora)/

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
/Navesti razloge/

5. Kratek povzetek gradiva

Z odločbo Ustavnega sodišča Odl. US: U-I-173/11-8 z dne 23. 5. 2013 (Uradni list RS, št. 49/13) sta 
bila razveljavljena drugi odstavek 7. člena in četrti odstavek 9. člena Uredbe o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/10), zaradi 
česar je potrebno pripraviti novo Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov na odlagališčih.

6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

DA / NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

DA / NE

c) administrativne posledice DA / NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
DA / NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike DA / NE
e) na socialno področje DA / NE
f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- na razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
- na razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA / NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR

/samo, če izbere DA pod točko 6a)/



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 javna finančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

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

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv ukrepa, 

projekta

Šifra PP /Naziv 
PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1

SKUPAJ:

II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv ukrepa, 

projekta

Šifra PP /Naziv 
PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1 

SKUPAJ:

II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. 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
II. Finančne posledice, ki so načrtovane za državni proračun

- II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
- II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:
- II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR

/samo, če izbere NE pod točko 6a)/

Ta uredba ne spreminja višine okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA / NE
Datum objave: 24.10.2013 do 25.11.2013
V razpravo so bili vključeni: 

- predstavniki strokovne javnosti, 
- občine in združenja občin. 

Mnenja, predloge, pripombe so podali:
- upravljavci nekaterih odlagališč, 
- Skupnost občin Slovenije. 

Upoštevani so bili:
- v pretežni meri.

Bistvena odprta vprašanja:
- višina okoljske dajatve,
- sistemska ureditev in namenska poraba zbrane okoljske dajatve.

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o varstvu okolja, kar je razvidno v 
predlogu predpisa.

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
- Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za zdravje
- Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo
- Služba vlade za zakonodajo

Datum pošiljanja: 24. 12. 2013
v celoti / v pretežni meri / delno
Bistvena odprta vprašanja:
- …
- ….

Gradivo je usklajeno:

Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni usklajeno/

10. Gradivo je lektorirano           DA / NE

11. Zahteva predlagatelja za 
a) obravnavo neusklajenega gradiva DA / NE
b) za nujnost obravnave DA / NE
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti DA / NE



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

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade DA / NE

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne …

mag. Dejan Židan
                                                                                                                                 minister



PRILOGA:

PREDLOG
(EVA 2012-2330-0164)

Na podlagi četrtega odstavka 112. 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 in 92/13), v zvezi s tretjim odstavkom 7. 
člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11 in 40/12 
- ZUJF) in prvim odstavkom 3. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 –
uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B, 40/09, 9/11 in 96/12 - ZPIZ-2) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O 
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta uredba določa osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino ter način njenega 
obračunavanja in plačevanja, zavezance in plačnike okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev). 

2. člen

(1) Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na 
odlagališču za inertne odpadke, odlagališču za nenevarne odpadke ali odlagališču za nevarne 
odpadke (v nadaljnjem besedilu: odpadki). 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se okoljska dajatev ne plačuje za odpadke iz prejšnjega
odstavka, ki se uporabijo za prekrivanje odlagališča v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča 
odpadkov.

3. člen

Izrazi odlagališče, telo odlagališča, inertni odpadek, nenevarni odpadek in upravljavec 
odlagališča imajo enak pomen, kot ga določa predpis, ki ureja odlagališča odpadkov.

4. člen

(1) Osnova za obračun okoljske dajatve je enota obremenitve okolja za kilogram odloženih 
odpadkov na odlagališču. 

(2) Število enot obremenitve okolja za kilogram posamezne vrste odloženih odpadkov znaša: 
– 1 enoto obremenitve okolja za kilogram inertnih odpadkov; 
– 5 enot obremenitve okolja za kilogram nenevarnih odpadkov; 
– 10 enot obremenitve okolja za kilogram nevarnih odpadkov. 

(3) Obremenitev okolja za odložene odpadke se izračuna tako, da se seštejejo enote 
obremenitve okolja za posamezne vrste odloženih odpadkov, in sicer tako, da se masa 
posamezne vrste odpadkov pomnoži s številom enot obremenitve okolja iz prejšnjega odstavka. 

(4) Okoljska dajatev se izračuna tako, da se seštevek enot obremenitve okolja pomnoži z 
zneskom za enoto obremenitve okolja. 

(5) Znesek za enoto obremenitve okolja določi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.



5. člen

Za plačevanje, obračunavanje obresti, doplačila in vračila plačane okoljske dajatve, za 
postopek prisilne izterjave, pravna sredstva in druga vprašanja postopka v zvezi s pobiranjem 
okoljske dajatve ter vprašanja stvarne in krajevne pristojnosti carinskega organa, ki niso urejena 
s to uredbo, se uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek, in predpisi, ki urejajo carinsko 
službo. 

6. člen

(1) Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko so odpadki odloženi na odlagališče, 
ki je infrastruktura, namenjena opravljanju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva 
okolja, ali na odlagališče, ki ni infrastruktura, namenjena opravljanju obvezne gospodarske 
javne službe. 

(2) Okoljska dajatev se obračunava mesečno v skladu s 4. členom te uredbe.

II. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA 
ODPADKOV NA ODLAGALIŠČU, KI JE INFRASTRUKTURA, NAMENJENA OPRAVLJANJU 

OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA

7. člen

(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov na odlagališču, ki je infrastruktura, namenjena opravljanju obvezne občinske 
gospodarske javne službe varstva okolja, je upravljavec odlagališča, ki je v skladu s predpisom, 
ki ureja opravljanje obvezne gospodarske javne službe, določen za opravljanje obvezne 
gospodarske javne službe. 

(2) Okoljska dajatev iz prejšnjega odstavka je prihodek proračuna občine, na območju katere 
zavezanec iz prejšnjega odstavka odlaga odpadke v telo odlagališča.

(3) Če je telo odlagališča na območju dveh ali več občin, se okoljska dajatev razdeli med 
občine v enakih deležih.

8. člen

(1) Zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena v evidenci o odlaganju odpadkov vodi 
evidenco o količini odloženih inertnih, nenevarnih in nevarnih odpadkov, za katere je nastala 
obveznost za obračun okoljske dajatve. Podatki v evidenci se morajo ujemati s podatki iz
mesečnih obračunov okoljske dajatve.

(2) Na podlagi evidence iz prejšnjega odstavka sestavi zavezanec iz prvega odstavka 
prejšnjega člena mesečni obračun okoljske dajatve in ga predloži carinskemu organu na 
obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, do 25. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v 
katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. 

(3) Če je telo odlagališča na območju več občin, zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega 
člena sestavi obračun iz prejšnjega odstavka za vsako občino posebej v skladu z določbo 
tretjega odstavka prejšnjega člena.

(4) Iz obračuna iz drugega in tretjega odstavka tega člena morajo biti razvidni ti podatki: 
– obdobje, na katero se nanaša obveznost plačila okoljske dajatve; 
– količina odloženih odpadkov po posamezni vrsti odpadkov; 
– znesek obračunane okoljske dajatve po posamezni vrsti odpadkov; 
– znesek za plačilo okoljske dajatve;
– lokacija odlagališča, šifra in ime občine, na območju katere je telo odlagališča. 



(5) Zavezanec iz prvega odstavka prejšnjega člena plača obračunano okoljsko dajatev do 
zadnjega dne v mesecu po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske 
dajatve.

III. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA 
ODPADKOV NA ODLAGALIŠČU, KI NI INFRASTRUKTURA, NAMENJENA OPRAVLJANJU 

OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA

9. člen

(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov na odlagališču, ki ni infrastruktura, namenjena opravljanju obvezne občinske 
gospodarske javne službe varstva okolja, je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ki z odlaganjem odpadkov obremenjuje okolje. 

(2) Za zavezanca iz prejšnjega odstavka okoljsko dajatev obračunava in plačuje upravljavec 
odlagališča, ki ni infrastruktura, namenjena opravljanju obvezne občinske gospodarske javne 
službe varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: plačnik okoljske dajatve). 

(3) Okoljska dajatev iz prejšnjega odstavka je prihodek proračuna države.

10. člen

(1) Plačnik okoljske dajatve v evidenci o odlaganju odpadkov za posameznega zavezanca iz 
prvega odstavka prejšnjega člena vodi evidenco o količini odloženih inertnih, nenevarnih in 
nevarnih odpadkov, za katere je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. Podatki v 
evidenci  se morajo ujemati s podatki iz mesečnih obračunov okoljske dajatve.

(2) Na podlagi evidence iz prvega odstavka tega člena plačnik okoljske dajatve sestavi 
mesečni obračun okoljske dajatve in ga predloži carinskemu organu na obrazcu iz priloge 2, ki 
je sestavni del te uredbe, do 25. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je nastala obveznost 
za ta obračun. 

(3) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni ti podatki: 
– obdobje, na katero se nanaša obveznost plačila okoljske dajatve; 
– davčna številka zavezanca iz prvega odstavka prejšnjega člena; 
– količina odloženih odpadkov po posamezni vrsti odpadkov in zavezancu iz prvega odstavka

prejšnjega člena; 
– znesek obračunane okoljske dajatve po posamezni vrsti odpadkov in zavezancu iz prvega 

odstavka prejšnjega člena; 
– znesek za plačilo okoljske dajatve. 

(4) Plačnik okoljske dajatve plača obračunano okoljsko dajatev do zadnjega dne v mesecu po 
poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.

IV. PRIJAVA DEJAVNOSTI

11. člen

(1) Zavezanec iz prvega odstavka 7. člena te uredbe in plačnik okoljske dajatve morata
carinskemu organu na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del uredbe, prijaviti, kdaj se dejavnost, 
zaradi katere sta zavezana obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, začne, spremeni, prekine 
ali preneha. 

(2) Osebi iz prejšnjega odstavka carinskemu organu prijavita začetek, spremembo, prekinitev 
in prenehanje dejavnosti najmanj 15 dni pred začetkom, predvideno spremembo, prekinitvijo ali 
prenehanjem opravljanja dejavnosti, zaradi katere sta zavezani obračunavati in plačevati 



okoljsko dajatev. Carinski organ o tem v 30 dneh obvesti Agencijo Republike Slovenije za okolje 
(v nadaljnjem besedilu: agencija). 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek morata osebi iz prvega odstavka tega člena prijaviti 
prenehanje opravljanja dejavnosti iz nepredvidenih razlogov na obrazcu iz prvega odstavka 
tega člena v treh delovnih dneh po nastopu razlogov za prenehanje opravljanja dejavnosti, 
zaradi katere sta zavezani obračunavati in plačevati okoljsko dajatev. Carinski organ o tem v 30 
dneh obvesti agencijo.

V. NADZOR

12. člen

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja pristojni carinski organ. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE

13. člen

(1) Z globo od 1.000 do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, ki je zavezanec iz prvega odstavka 7. člena te uredbe ali plačnik okoljske 
dajatve, če: 

1. ne vodi evidence o količini odloženih odpadkov, za katere je nastala obveznost za obračun 
okoljske dajatve, ločeno po posamezni vrsti odpadkov v skladu s prvim odstavkom 8. člena in 
prvim odstavkom 10. člena te uredbe, 

2. ne predloži obračuna okoljske dajatve carinskemu organu do 25. dne v mesecu, ki sledi
mesecu, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve v skladu z drugim
odstavkom 8. člena in drugim odstavkom 10. člena te uredbe,

3. na obračunu iz drugega odstavka 8. člena in drugega odstavka 10. člena te uredbe
navede neresnične podatke,

4. ne prijavi začetka, spremembe, prekinitve in prenehanja opravljanja dejavnosti v rokih, 
določenih v 11. členu te uredbe.

 (2) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi 
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

14. člen

Do uveljavitve sklepa iz petega odstavka 4. člena te uredbe znaša znesek okoljske dajatve 
za enoto obremenitve okolja 0,0022 eura.

15. člen

Zavezancu iz prvega odstavka 7. člena in plačniku okoljske dajatve ni treba ponovno prijaviti 
začetka opravljanja dejavnosti, če je vpisan v evidenco v skladu z 12. členom Uredbe o okoljski 
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 
70/10 in  49/13 – odl. US).

16. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/10 in 49/13 – odl. US).

17. člen



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

Št. 
Ljubljana, …  
EVA 2013-2330-0164

                               Vlada Republike Slovenije
      mag. Alenka Bratušek
             predsednica



PRILOGA 1

Obrazec Obračun KOM – odlagališča

Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki JE 
infrastruktura, namenjena opravljanju obvezne gospodarske javne službe

Davčno obdobje  
    (mesec/leto)

Zavezanec

Naslov

Davčna številka:

Prejemna štampiljka 
carinskega organa

Lokacija odlagališča (naslov)

(1 a)

Šifra 
občine

(1 b)

Občina

(1 c)

OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE

Vrsta odloženih odpadkov

Število EO 
za kilogram
odloženih 
odpadkov

(2)

Količina odloženih
 odpadkov

(kg)
(3)

Znesek okoljske dajatve
(EUR)

(4)

Inertni odpadki 1

Nenevarni odpadki 5

Nevarni odpadki 10

 a) Skupna količina odloženih odpadkov X

b) Znesek za mesečni obračun okoljske dajatve   

Kraj in datum:
Žig

Potrjujem resničnost podatkov.

Ime in priimek ter 

podpis odgovorne osebe



Navodilo za izpolnjevanje obrazca Obračun KOM – odlagališča

V polja (1 a), (1 b) in (1 c) se vpišejo lokacija odlagališča, šifra in ime občine, na območju 
katere je telo odlagališča. Če je telo odlagališča na območju več občin, se obračun okoljske 
dajatve predloži za vsako občino posebej (količine in zneski okoljske dajatve se navedejo in 
izračunajo v enakih deležih).

V stolpec (2) se za posamezno vrsto odpadkov določi število enot obremenitve (EO) za 
kilogram iz drugega odstavka 4. člena uredbe.

V stolpec (3) se za posamezno vrsto odpadkov vpiše v kilogramih količina odloženih odpadkov.

V stolpec (4) se za posamezno vrsto odloženih odpadkov vpiše v evrih znesek okoljske 
dajatve, ki se izračuna kot zmnožek količine iz stolpca (3), števila enot obremenitve za kilogram
iz stolpca (2) in zneska na enoto obremenitve.

V vrstico (a) se v kilogramih vpiše vsota količin posameznih vrst odloženih odpadkov iz 
stolpca (3).

V vrstico (b) se v evrih vpiše vsota zneskov iz stolpca (4).



PRILOGA 2

Obrazec Obračun IND – odlagališča

Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki NI 
infrastruktura, namenjena opravljanju obvezne gospodarske javne službe

Davčno obdobje  
    (mesec/leto)

Plačnik

Naslov

Davčna številka

Prejemna štampiljka 

carinskega organa

Lokacija odlagališča (naslov)
(1)

OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE

Količina odloženih odpadkov

Davčna 
številka 

zavezanca

(2)

Skupna količina 
odloženih
odpadkov

(kg)
(3)

Inertni odpadki
(kg)
(4)

Nenevarni 
odpadki

(kg)
(5)

Nevarni odpadki
(kg)
(6)

Znesek 
okoljske 
dajatve
(EUR)

(7)

a) Seštevek

 b) Znesek za mesečni obračun okoljske dajatve

Kraj in datum:
Žig

Potrjujem resničnost podatkov.

Ime in priimek ter

podpis odgovorne osebe



Navodilo za izpolnjevanje obrazca Obračun IND – odlagališča

V polje (1) se vpiše lokacija odlagališča. 

V stolpec (2) se vpiše davčna številka zavezanca, ki je odložil odpadke na odlagališču v 
davčnem obdobju.

V stolpec (3) se za posameznega zavezanca vpiše v kilogramih skupna količina odloženih 
odpadkov.

V stolpec (4) se za posameznega zavezanca vpiše v kilogramih količina odloženih inertnih 
odpadkov.

V stolpec (5) se za posameznega zavezanca vpiše v kilogramih količina odloženih nenevarnih
odpadkov.

V stolpec (6) se za posameznega zavezanca vpiše v kilogramih količina odloženih nevarnih
odpadkov.

V stolpec (7) se za posameznega zavezanca vpiše v evrih znesek okoljske dajatve, ki se 
izračuna kot vsota zmnožkov količine posamezne vrste odpadka iz stolpca (3), enote 
obremenitve na kilogram za posamezno vrsto odpadka in zneska na enoto obremenitve:

znesek dajatve po zavezancu = (stolpec (4) × EO za stolpec (4) + stolpec (5) × EO za 
stolpec (5) + stolpec (6) × EO za stolpec (6)) × znesek na EO za odlaganje odpadkov

V vrstico (a) se v kilogramih vpiše skupna količina odloženih odpadkov za stolpce (3), (4), (5) in 
(6).

V vrstico (b) se v evrih vpiše vsota zneskov iz stolpca (7).



PRILOGA 3

I. Splošni podatki

Firma:   
Naslov:    

Telefon: 

E-naslov: 

Prejemna štampiljka
 carinskega organa

Davčna številka:   Matična številka:   

II. Vrsta vpisa (ustrezno označiti z X):

   PRIGLASITEV ZAČETKA DEJAVNOSTI 

   PRIGLASITEV PRENEHANJA DEJAVNOSTI

   PRIGLASITEV SPREMEMBE DEJAVNOSTI
(Pod III. Opomba spodaj se opišejo razlogi za prenehanje 
opravljanja dejavnosti.)

Prijavljam se kot (ustrezno označiti z X):
  zavezanec iz prvega odstavka 7. člena uredbe
(ODLAGALIŠČE, KI JE INFRASTRUKTURA, NAMENJENA
OPRAVLJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE)

  plačnik iz drugega odstavka 9. člena uredbe
(ODLAGALIŠČE, KI NI INFRASTRUKTURA, NAMENJENA 
OPRAVLJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE 
SLUŽBE) Datum začetka opravljanja dejavnosti: 

III. Opomba

Kraj in datum: Žig

Potrjujem resničnost podatkov.

Ime in priimek ter
podpis odgovorne osebe

Obrazec Prijava – UPRAVLJAVEC ODLAGALIŠČA (Prijava se predloži v dveh izvodih.)

                                     
                                      Prijava dejavnosti upravljavcev odlagališč



URADNI ZAZNAMEK
Carinski organ: Datum registracije:

Datum prejema: Registracija zavrnjena:

Opomba: Vnesel v evidenco:



OBRAZLOŽITEV:

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba) določa osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino in način 
njenega obračunavanja in plačevanja ter zavezance in plačnike okoljskih dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. 

Uredba tudi določa, da obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko so odpadki (inertni, 
nenevarni, nevarni) odloženi na odlagališču. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču je upravljavec odlagališča. 

Prejemnice okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na 
odlagališču, ki je infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe, so 
občine, na območju katerih se nahaja telo odlagališča. 

Prejemnik okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, 
ki ni infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe, je Republika 
Slovenija. 

Predlog Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na 
odlagališčih v primerjavi z veljavno Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov na odlagališčih za subjekte ne prinaša novih administrativnih obremenitev, 
saj uredba ne določa nobenih novih postopkov ali drugih obveznosti.

S predlogom te uredbe se višina okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov na odlagališčih ne spreminja:

- za tono odloženih inertnih odpadkov: 2,2 eura
- za tono odloženih nenevarnih odpadkov: 11 eurov
- za tono odloženih nevarnih odpadkov: 22 eurov.

Vsebinska razlika te uredbe od Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/10 in 49/13 - odl. US) je torej pri 
razdelitvi zbrane okoljske dajatve z odlagališč, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju 
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja in sicer je ta v predlogu nove 
uredbe prihodek proračuna občin(e), na območju katere(ih) izvajalec javne službe obremenjuje 
okolje z odlaganjem odpadkov. 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih je v 
občinah predstavljala enega od virov financiranja regijskih centrov za ravnanje s komunalnimi 
odpadki (Kohezijski projekti). S spremembo uredbe na podlagi odločbe US pa bodo do okoljske 
dajatve upravičene le še tiste občine, na območju katerih izvajalec javne službe obremenjuje 
okolje z odlaganjem odpadkov.
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