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1.0   UVOD 
 
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 
embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08, 19/10, 68/17 in 82/18; v nadaljevanju: 
uredba), ki je začela veljati 1. 4. 2006, izvaja nadzor nad pobiranjem okoljske dajatve Finančna 
uprava Republike Slovenije (FURS). Plačnik okoljske dajatve prijavo dejavnosti in zahtevke za 
vračilo okoljske dajatve naslovi na Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske 
dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice ali jih predloži elektronsko prek portala eDavki, kjer je 
uporabnikom na voljo informacijski sistem E-TROD (v nadaljnjem besedilu: IS E-TROD). 
 
Obračun okoljske dajatve mora plačnik okoljske dajatve predložiti elektronsko prek portala 
eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS E-TROD.  
 
Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi uporabe embalaže in 
embaliranega blaga ter posledično nastajanja odpadne embalaže in je prihodek proračuna 
Republike Slovenije. 
 
1.1 Embalaža in odpadna embalaža 
 
Embalaža in odpadna embalaža je embalaža in odpadna embalaža skladno z Uredbo o 
embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21). Embalaža so vsi proizvodi iz 
kakršnega koli materiala, ki se uporabljajo za to, da vsebujejo blago (od surovin do končnih 
izdelkov), ga obdajajo ali držijo skupaj, za zaščito blaga, ravnanje z njim, dostavo in 
predstavitev blaga od njegovega proizvajalca do uporabnika embaliranega blaga ali potrošnika. 
Embalaža so tudi nevračljivi predmeti, ki se uporabljajo za enak namen.  
 
Predmeti se opredelijo kot embalaža še na podlagi teh meril: 
• Predmeti, ki ustrezajo zgoraj navedeni opredelitvi izraza embalaža, ne da bi to posegalo v 

morebitne druge funkcije, ki jih tudi lahko ima embalaža, razen če je predmet sestavni del 
proizvoda in je potreben za to, da vsebuje, podpira ali ohranja navedeni proizvod njegovo 
celotno življenjsko dobo, ter je namenjeno, da se vsi elementi uporabijo, potrošijo ali 
zavržejo skupaj;  

• predmeti, oblikovani in namenjeni za polnjenje blaga na prodajnem mestu, ter predmeti za 
enkratno uporabo, ki so prodani ali napolnjeni z blagom ali oblikovani in namenjeni za 
polnjenje blaga na prodajnem mestu, če imajo funkcijo embalaže; 

• sestavine embalaže in dodatni elementi, vključeni v embalažo. Dodatni elementi, ki so 
neposredno obešeni ali pritrjeni na izdelek in opravljajo funkcijo embalaže, so embalaža, 
razen če niso sestavni del takega izdelka ter so namenjeni uporabi ali odstranitvi vseh 
elementov skupaj. 

 
Ponazoritveni primeri za razvrščanje predmetov med embalažo 

 
Razdelitev embalaže glede na funkcijo: 
• primarna ali prodajna embalaža: je embalaža, ki na prodajnem mestu blaga za končnega 

uporabnika predstavlja prodajno enoto blaga;  
• sekundarna ali skupinska embalaža: je embalaža, ki na prodajnem mestu blaga 

predstavlja paket določenega števila prodajnih enot blaga ne glede na to, ali je ta paket 
prodan končnemu uporabniku kot celota ali pa služi le kot sredstvo za polnjenje polic na 
prodajnem mestu blaga. Skupinska embalaža se lahko odstrani s proizvoda, ne da bi to 
vplivalo na njegove lastnosti; 

• terciarna ali transportna embalaža: je embalaža, katere namen je olajšati prevoz večjega 
števila prodajnih enot blaga ali večjega števila enot skupinske embalaže in rokovanje z 
njimi, da se preprečijo neposreden stik z blagom in poškodbe pri njegovem prevozu. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3967
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3967
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8057
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8057
http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2021-01-1053-p1.pdf
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Transportna embalaža ne vključuje zabojnikov za prevoz blaga v cestnem, železniškem, 
ladijskem in zračnem prometu. 

 
Odpadna embalaža je kakršna koli embalaža ali kakršen koli embalažni material, ki je odpadek 
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, razen ostankov embalažnih materialov iz 
proizvodnje embalaže.  
 
1.2 Embalaža, za katero se okoljska dajatev ne plačuje  
 
Okoljska dajatev se ne plačuje za:  
• embalažo embaliranega blaga, ki je izneseno z ozemlja Republike Slovenije ali izvoženo z 

območja EU, ne glede na to, ali je embalirano v Republiki Sloveniji, uvoženo iz tretjih držav 
ali pridobljeno iz drugih držav članic EU; 

• embalažo, ki se izvozi z območja EU ali iznese v druge države članice EU, ne glede na to, 
ali je proizvedena v Republiki Sloveniji, uvožena iz tretjih držav ali pridobljena iz drugih 
držav članic EU. 

 
1.3 Izrazi in opredelitve 
 
• Embalaža in odpadna embalaža sta embalaža in odpadna embalaža skladno s 

predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. 
• Sestavni deli nagrobnih sveč, ki so izdelani iz kovin in plastike ali stekla, so tudi 

embalaža, medtem ko se nagrobna sveča šteje za embalirano blago.  
• Embaler je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki 

Sloveniji, ki:  
o v skladu s predpisi kot dejavnost embalira, pakira ali polni blago v embalažo pod 

svojim imenom ali pod svojo znamko ali 
o v skladu s predpisi kot dejavnost embalira, pakira ali polni blago v embalažo, na 

kateri je vidna oznaka njegovega imena ali njegova znamka, ali 
o zanj druga oseba v skladu s predpisi kot dejavnost embalira ali pakira ali polni 

blago v embalažo pod njegovim imenom ali pod njegovo znamko ali 
o zanj druga oseba v skladu s predpisi kot dejavnost embalira ali pakira ali polni 

blago v embalažo, na kateri je oznaka njegovega imena ali njegova znamka. 
Če pridobitelj embaliranega blaga uvaža ali vnaša na območje Republike Slovenije, z 
namenom nadaljnje prodaje, blago z znamko pravne osebe ali samostojnega podjetnika s 
sedežem v Republiki Sloveniji, se za embalerja šteje imetnik znamke. 
Za embalažo, ki jo daje embaler na trg v RS, se štejeta tudi skupinska in transportna 
embalaža blaga, čeprav nista označeni z imenom ali znamko embalerja.  
Za embalerja se šteje tudi proizvajalec nagrobnih sveč skladno s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami.  

• Pridobitelj embaliranega blaga je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine pridobi 
embalirano blago v drugi državi članici EU in ga vnese na ozemlje Republike Slovenije ali 
uvozi iz tretjih držav z namenom dajanja v promet. Pridobitelj embaliranega blaga je tudi 
oseba, ki embalirano blago pridobi v drugi državi članici EU in ga vnese na ozemlje 
Republike Slovenije ali uvozi iz tretjih držav in ga zaradi izvajanja svoje dejavnosti uporabi 
kot končni uporabnik. Za pridobitelja embaliranega blaga se štejeta tudi pridobitelj in 
uvoznik nagrobnih sveč skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi 
svečami. 

• Embalaža, ki ni namenjena embaliranju blaga, so predmeti, ki so oblikovani in namenjeni 
za polnjenje na prodajnem mestu, in odstranljivi predmeti, ki so prodani, napolnjeni ali 
oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, če imajo funkcijo embalaže, in so 
podrobneje določeni v predpisu, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED8057
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7844
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7844
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• Vračljiva embalaža je embalaža, ki je bila zasnovana, oblikovana in dana na trg v RS, da 
bi v svojem življenjskem ciklu opravila več poti ali krogov, tako da bi se znova napolnila ali 
uporabila za isti namen, za katerega je bila zasnovana. 

• Dajanje embalaže v promet je dajanje embalaže v promet skladno s predpisom, ki ureja 
ravnanje z embalažo in odpadno embalažo ali dajanje nagrobnih sveč v promet skladno s 
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami. 

• Skupni sistem ravnanja z odpadno embalažo je skupni sistem ravnanja z odpadno 
embalažo iz predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, ali skupni načrt 
ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadnimi 
nagrobnimi svečami. 

• Individualni sistem ravnanja z odpadno embalažo je individualni sistem ravnanja z 
odpadno embalažo iz predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, ali 
načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadnimi 
nagrobnimi svečami. 

• Nosilec skupnega sistema ravnanja z odpadno embalažo je družba za ravnanje z 
odpadno embalažo iz predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, ali 
nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz predpisa, ki 
ureja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami. 

• Nosilec individualnega sistema ravnanja z odpadno embalažo je embaler, proizvajalec 
embalaže, pridobitelj embalaže ali pridobitelj embaliranega blaga, ki samostojno zagotavlja 
ravnanje z odpadno embalažo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo, ali proizvajalec, pridobitelj ali uvoznik nagrobnih sveč, ki samostojno 
zagotavlja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami. 

• Plastične nosilne vrečke, lahke plastične nosilne vrečke in zelo lahke plastične 
nosilne vrečke so plastične nosilne vrečke, lahke plastične nosilne vrečke in zelo lahke 
plastične nosilne vrečke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno 
embalažo. 

 
2.0   ZAVEZANCI ZA OBRAČUN IN PLAČILO OKOLJSKE DAJATVE 
 
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki daje embalažo oziroma embalirano blago prvič v promet v 
Republiki Sloveniji in je:  
• embaler, 
• pridobitelj embaliranega blaga, 
• proizvajalec embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, 
• pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga. 
 
Embaler in pridobitelj embaliranega blaga ter proizvajalec in pridobitelj embalaže, ki ni 
namenjena za embaliranje blaga niso zavezanci za plačilo okoljske dajatve: 
• za embalažo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno embalažo, šteje za 

vračljivo embalažo ali za embalažo z dolgo življenjsko dobo, ali 
• če letna količina embalaže, ki jo dajo v promet ali sam uporabijo, ne presega 15.000 kg. Ta 

določba se ne uporablja za proizvajalca, pridobitelja in uvoznika nagrobnih sveč in 
embalerja, pridobitelja embaliranega blaga ter proizvajalca in pridobitelja embalaže, ki ni 
namenjena za embaliranje blaga, ki dajejo v promet plastične nosilne vrečke ali embalažo iz 
plastike iz polimerov iz vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov. Če je embaler, 
pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže, ki ni 
namenjena za embaliranje blaga ista oseba, se za letno količino embalaže šteje celotna 
količina embalaže, ki jo proizvede, pridobi ali jo sam uporabi zaradi embaliranja blaga v 
posameznem letu. 
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Plastične nosilne vrečke so embalaža, ki ni namenjena za embaliranje blaga, zato so 
proizvajalci in pridobitelji te embalaže zavezanci za plačilo okoljske dajatve. 
 

 Seznam plačnikov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne 
embalaže 
 
3.0   OSNOVA ZA OBRAČUN IN NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNA   
        OKOLJSKE DAJATVE 
 
3.1 Osnova za obračun okoljske dajatve  
 
Osnova za obračunavanje okoljske dajatve sta: 
• letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve (v 

nadaljnjem besedilu: nadomestilo), ki znaša 33,38 evra (na vsakem obračunskem obrazcu 
se obračuna obrok trimesečnega nadomestila v znesku 8,35 evra); in 

• enota obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (v nadaljnjem besedilu: 
EO). EO je sorazmerna obremenitvi okolja, ki jo povzroča 1 kg embalaže iz naravnega 
neobdelanega lesa po njeni uporabi in znaša 0,0017 evra. Število EO za posamezno vrsto 
embalaže je določeno v prilogi 1 uredbe. 
 

Višino zneska okoljske dajatve za nadomestilo in za enoto obremenitve določi Vlada Republike 
Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
3.2 Nastanek obveznosti za obračun okoljske dajatve 
 
Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je:  
• blago, embalirano v Republiki Sloveniji, prvič dano v promet v Republiki Sloveniji ali ko je 

prvič uporabljeno, če je embaler tega blaga tudi njegov končni uporabnik; 
• embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici EU ali uvoženo iz tretjih držav, prvič 

dano v promet v Republiki Sloveniji ali ob prvi uporabi embaliranega blaga, če je pridobitelj 
tega blaga tudi njegov končni uporabnik; 

• embalaža, ki ni namenjena embaliranju blaga, pridobljena v drugi državi članici EU ali 
uvožena iz tretjih držav ali proizvedena v Republiki Sloveniji,  prvič dana v promet v 
Republiki Sloveniji ali ob njeni prvi uporabi, če je pridobitelj ali proizvajalec te embalaže tudi 
njen končni uporabnik. 

 
4.0   OBRAČUN IN PLAČILO OKOLJSKE DAJATVE  
 
4.1 Obračun okoljske dajatve 
 
Zavezanci so dolžni voditi evidenco o dajanju embalaže v promet, ločeno po vrsti in količini 
embalaže, za katero je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve in za katero zagotavljajo 
ravnanje z odpadno embalažo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno embalažo. 
 
Zavezanec, ki zagotavlja izpolnjevanje obveznosti ravnanja z odpadno embalažo (skupni ali 
individualni sistem ravnanja z odpadno embalažo ali kombinacija obeh), mora v rokih finančni 
upravi predložiti ločeno za embalažo iz točke A. in točke B. priloge 1 uredbe in ločeno za 
embalažo iz točke C. priloge 1 uredbe tudi naslednje podatke: 
1. naziv in davčno številko nosilca skupnega ali individualnega sistema ravnanja z odpadno 

embalažo, 
2. količino embalaže v kg po vrstah embalaže iz priloge 1 uredbe, za katero izpolnjevanje 

obveznosti ravnanja z odpadno embalažo zagotavlja v skupnem sistemu ravnanja z 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Opis/Placniki_OD_za_OE.xlsx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Opis/Placniki_OD_za_OE.xlsx
http://pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-3984-2006-01-1313-npb5-p1.pdf
http://pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-3984-2006-01-1313-npb5-p1.pdf
http://pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-3984-2006-01-1313-npb5-p1.pdf
http://pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-3984-2006-01-1313-npb5-p1.pdf
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odpadno embalažo, ločeno po posameznih nosilcih skupnega sistema ravnanja z odpadno 
embalažo, in 

3. količino embalaže v kg po vrstah embalaže iz priloge 1 uredbe, za katero izpolnjevanje 
obveznosti ravnanja z odpadno embalažo zagotavlja v individualnem sistemu ravnanja z 
odpadno embalažo. 

 
Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže, ki daje v promet v RS plastične nosilne vrečke 
ali jih sam uporablja kot končni uporabnik, mora v evidenci o dajanju embalaže v promet voditi 
tudi podatke o: 
1. celotni masi plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v posameznem trimesečnem davčnem 

obdobju, vrsti plastičnega materiala ter debelini stene in povprečni masi ene vrečke ali 
2. številu plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v posameznem trimesečnem davčnem 

obdobju, in vrsti plastičnega materiala, ločeno za plastične nosilne vrečke z debelino stene: 
− 50 mikronov ali več, 
− od 15 do 49 mikronov, 
− 14 mikronov ali manj. 

 
Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže, ki daje v promet plastične nosilne vrečke, ki se 
razlikujejo po vrsti plastičnega materiala, mora v evidenci o dajanju embalaže v promet voditi 
podatke iz 1. ali 2. točke prejšnjega odstavka za vsak tip plastičnih nosilnih vrečk posebej. 
 
Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže, ki daje v promet ali sam uporablja zelo lahke 
plastične nosilne vrečke, mora v evidenci o dajanju embalaže v promet voditi tudi podatke o 
tem, ali se te vrečke lahko uporabijo kot primarna embalaža živil, ki niso predpakirana, ali ne. 
 
Embaler, pridobitelj embaliranega blaga ter proizvajalec in pridobitelj embalaže, ki ni namenjena 
embaliranju blaga, sestavijo trimesečni davčni obračun okoljske dajatve na obrazcu (OE-
Obračun) in ga predložijo elektronsko prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS E-
TROD do 20. dne meseca, ki sledi trimesečnem davčnem obdobju, v katerem je nastala 
obveznost za obračun okoljske dajatve. 
  
Natančna opredelitev davčnih obdobij in rokov, do katerih je treba predložiti trimesečne davčne 
obračune okoljske dajatve pristojnemu organu je v spodnji tabeli:  
 

Davčno obdobje  
Rok za predložitev obračuna Plačilo okoljske dajatve 

januar, februar, marec 20. april 30. april 
april, maj, junij 20. julij 31. julij 
julij, avgust, september 20. oktober 31. oktober 
oktober, november, december 20. januar 31. januar 

 
Okoljska dajatev se na koncu vsakega trimesečnega davčnega obdobja za obračun okoljske 
dajatve plača od vsote:  
• nadomestila in  
• seštevka enot obremenitve za embalažo, ki je bila dana v promet ali uporabljena v tem 

obdobju obračuna okoljske dajatve. 
  
Nadomestilo plačajo vsi zavezanci v štirih obrokih letno na koncu vsakega trimesečnega 
davčnega obdobja obračuna okoljske dajatve, ne glede na to, ali je v davčnem obdobju nastala 
obveznost plačila okoljske dajatve od seštevka EO ali ne.   
 
4.2 Plačilo okoljske dajatve 
 

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-3984-2006-01-1313-npb5-p1.pdf
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odpadna_embalaza
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odpadna_embalaza
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
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Okoljsko dajatev je treba plačati do zadnjega dne v mesecu, ki sledi trimesečnem davčnem 
obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.  
 
Plačilo okoljske dajatve se izvede na prehodni davčni podračun – proračun države št. 01100-
8881000030, ki je namenjen plačevanju obveznih dajatev, ki pripadajo državnemu proračunu. 
Za identifikacijo plačila je ključna referenca prejemnika, v katero mora zavezanec pri 
plačevanju navesti podatke, ki so predvideni po modelu 19. 
 

 
Pri plačevanju mora zavezanec navesti naslednje podatke: 
• Koda namena: TAXS  
• BIC banke prejemnika: BSLJSI2X  
• IBAN prejemnika: SI56 0110 0888 1000 030 
• Referenca prejemnika: SI19 P1-P2, pri čemer je P1 davčna številka zavezanca (8 

znakov), P2 pa šifra dajatve (5 znakov – 21008), ki se plačuje 
• Ime prejemnika: PDP – PRORAČUN DRŽAVE, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana  
 

VRSTA DAJATVE 

PREHODNI DAVČNI 
PODRAČUN, NA KATEREGA 
ZAVEZANCI PORAVNAVAJO 
OBVEZNOSTI 

MODEL 
P1 – DAVČNA 
ŠTEVILKA 
ZAVEZANCA 
(8 znakov) 

P2 – ŠIFRA 
OBVEZNE 
DAJATVE 
(5 znakov) 

okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja 
zaradi nastajanja odpadne 
embalaže (po obračunu) 

01100-
8881000030 

prehodni 
davčni 
podračun 
(PDP) – 
proračun 
države 

19  21008 

 
Pravna podlaga 
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov 
(Uradni list RS, št. 21/18, 56/18 in 18/21)  
 
Če zavezanec za plačilo okoljske dajatve oziroma plačnik ne poravna svoje obveznosti v 
predpisanem roku, je dolžan sam obračunati zamudne obresti v skladu s 96. členom Zakona o 
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, z vsemi spremembami) in jih plačati na isti 
plačilni podračun, na katerega plačuje okoljsko dajatev, z uporabo istega sklica. 
 
5.0   NAGROBNE SVEČE 
 
Od 1. januarja 2009 se na podlagi spremembe Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 78/08) okoljska dajatev 
obračunava in plačuje tudi za nagrobne sveče (tudi elektronske nagrobne sveče). Embalaža so 
sestavni deli nagrobnih sveč, ki so izdelani iz kovine in plastike ali stekla, nagrobna sveča pa se 
šteje za embalirano blago. Okoljska dajatev se obračuna od celotne mase nagrobne sveče 
(masa sveče skupaj s parafinom).  
 
Zavezanci za plačilo okoljske dajatve so pravne osebe ali podjetniki posamezniki s sedežem v 
Republiki Sloveniji, ki so: 
• proizvajalci nagrobnih sveč, ki se po uredbi štejejo za embalerje;  

Naziv in imetnik podračuna Številka podračuna Referenca za plačilo 
prehodni davčni podračun (PDP) – 
proračun države 01100-8881000030 SI19  DŠ ZAVEZANCA-ŠIFRA 

DAJATVE 

http://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13356
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13356
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4703
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4703
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• pridobitelji nagrobnih sveč (iz drugih držav članic EU ali uvozniki iz tretjih držav), ki se po 
uredbi štejejo za pridobitelje embaliranega blaga.  

 
Za proizvajalce in pridobitelje nagrobnih sveč veljajo enake pravice in obveznosti, kot jih uredba 
predpisuje za pridobitelje embaliranega blaga oziroma embalerje.  
 
6.0   PRIJAVA, SPREMEMBA IN PRENEHANJE OPRAVLJANJA 

DEJAVNOSTI 
 
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve prijavi dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavati 
in plačevati okoljsko dajatev, Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve 
Jesenice, najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti na obrazcu Prijava dejavnosti 
embalerjev, proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže ter pridobiteljev embaliranega blaga 
(OE-Prijava) ali elektronsko prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS E-TROD.   
 
Proizvajalec oziroma pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, mora v prijavi iz 
prejšnjega odstavka navesti tudi podatek o tem, ali vlaga prijavo kot proizvajalec oziroma 
pridobitelj plastičnih nosilnih vrečk.  
 
Če zavezanec preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere je dolžan 
obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, mora predložiti obvestilo o prenehanju obstoja 
oziroma opravljanja dejavnosti v roku 15 dni pred predvidenim prenehanjem opravljanja 
dejavnosti Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske dajatve Jesenice, na 
obrazcu Prijava dejavnosti embalerjev, proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže ter 
pridobiteljev embaliranega blaga (OE-Prijava) ali elektronsko prek portala eDavki, kjer je 
uporabnikom na voljo IS E-TROD. Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja dejavnosti iz 
nepredvidenih razlogov, se sporoči nemudoma. 
  
7.0   VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE 
 
Do vračila okoljske dajatve, vplačane od seštevka enot obremenitve, je upravičena oseba, ki 
embalirano blago ali embalažo, ki ni namenjena embaliranju blaga, za katero je bila plačana 
okoljska dajatev, iznese v drugo državo članico EU ali izvozi z območja EU. 
  
Zahtevek za vračilo okoljske dajatve vlagatelj predloži na obrazcu Zahtevek za vračilo okoljske 
dajatve (OE-Zahtevek za vračilo) iz priloge 4 uredbe Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za 
trošarine in okoljske dajatve Jesenice v roku 120 dni po poteku meseca, v katerem je nastal 
vzrok za vračilo okoljske dajatve. Zahtevek za vračilo okoljske dajatve lahko vlagatelj predloži 
tudi elektronsko prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS E-TROD.  
 
Zahtevek za vračilo okoljske dajatve mora vsebovati naslednje podatke: 
• firmo in sedež ter davčno in matično številko vlagatelja,  
• vrsto embalaže in število enot obremenitve iz priloge 1 uredbe, 
• količino embalaže po vrstah embalaže iz priloge 1 uredbe, 
• znesek plačane okoljske dajatve v eurih po vrstah embalaže iz priloge 1 uredbe in datum 

plačila, 
• znesek vračila okoljske dajatve, ki se izračuna kot vsota zneskov plačane okoljske dajatve, 
• navedbo dokumenta, ki dokazuje, da je bila embalaža ali embalirano blago izneseno z 

ozemlja Republike Slovenije ali izvoženo z območja EU; 
• izjavo, da kazensko in materialno odgovarja za resničnost navedb in da razpolaga z 

ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plačana in da je bila 
embalaža oziroma embalirano blago izneseno z ozemlja Republike Slovenije ali izvoženo z 
območja EU; 

http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_kranj/
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Obrazci/Odpadna_embalaza/Prijava_dejavnosti_embalerjev_proizvajalcev_oziroma_pridobiteljev_embalaze_ter_pridobiteljev_embaliranega_blaga.doc
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Obrazci/Odpadna_embalaza/Prijava_dejavnosti_embalerjev_proizvajalcev_oziroma_pridobiteljev_embalaze_ter_pridobiteljev_embaliranega_blaga.doc
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odpadna_embalaza
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_kranj/
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Obrazci/Odpadna_embalaza/Prijava_dejavnosti_embalerjev_proizvajalcev_oziroma_pridobiteljev_embalaze_ter_pridobiteljev_embaliranega_blaga.doc
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Okoljske_dajatve/Obrazci/Odpadna_embalaza/Prijava_dejavnosti_embalerjev_proizvajalcev_oziroma_pridobiteljev_embalaze_ter_pridobiteljev_embaliranega_blaga.doc
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odpadna_embalaza
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odpadna_embalaza
http://www.fu.gov.si/kontakti/financni_urad_kranj/
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
http://pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-3984-2006-01-1313-npb5-p1.pdf
http://pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-3984-2006-01-1313-npb5-p1.pdf
http://pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-3984-2006-01-1313-npb5-p1.pdf
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• navedbo banke in transakcijskega računa, na katerega naj se izvrši izplačilo vračila. 
  
Vlagatelj zahtevka za vračilo je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, hraniti in 
na zahtevo finančnega urada predložiti dokumente, ki dokazujejo upravičenost do vračila 
okoljske dajatve.  
 
8.0   UVOZ 
 
V skladu z uredbo je: 
• uvoznik embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, izenačen s pridobiteljem embalaže, 

ki ni namenjena embaliranju blaga;  
• uvoznik embaliranega blaga izenačen s pridobiteljem embaliranega blaga,  
zato se v trenutku uvoza iz tretjih držav okoljska dajatev ne obračuna. Za uvoznike namreč 
veljajo enake pravice in obveznosti, kot jih uredba nalaga pridobiteljem iz drugih držav članic 
EU. To pomeni, da obveznost obračuna in plačila okoljske dajatve nastane v trenutku, ko je 
embalirano blago ali embalaža, ki ni namenjena embaliranju blaga, dana v promet ali v uporabo 
v Republiki Sloveniji. 
 
9.0   OBRAZCI 
 
Vsi obrazci so na voljo na spletni strani eDavki/Odpadna embalaža in se lahko predložijo 
elektronsko prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS E-TROD. 
 
10.0  VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
1. Kako postopati, kadar kot pridobitelj embaliranega blaga ne dosegate več zakonsko 

določene količine odpadne embalaže 15.000 kg letno in želite poslati tudi odpoved 
poročanja FURS? 

 
Embaler, pridobitelj embaliranega blaga ter proizvajalec in pridobitelj embalaže, ki ni namenjena 
za embaliranje blaga ni zavezanec za plačilo okoljske dajatve: 
• za embalažo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno embalažo, šteje za 

vračljivo embalažo ali embalažo z dolgo življenjsko dobo; 
• če letna količina embalaže, ki jo da v promet sam ali sam uporabi, ne presega 15.000 kg. 

Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik nagrobnih sveč in embaler, pridobitelj embaliranega 
blaga ter proizvajalec in pridobitelj embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga, ki 
dajejo v promet plastične nosilne vreče ali embalažo iz plastike iz polimerov iz vinil kloridov 
ali drugih halogeniranih olefinov so ne glede na količino zavezani za plačilo okoljske 
dajatve. 

 
Če kot pridobitelj embaliranega blaga izpolnjujete zgoraj navedene predpisane pogoje, niste 
zavezanec za plačilo okoljske dajatve. 
 
Če je v letno količino, ki jo dajete v promet ali jo sami uporabite, med ostalo embalažo zajeta 
tudi embalaža nagrobnih sveč ali embalaža iz plastike, narejene iz polimerov iz vinil kloridov ali 
drugih halogeniranih olefinov ali plastične nosilne vreče (četudi v majhnih količinah), in skupna 
količina ne presega 15.000 kg, ste še vedno zavezanec za plačilo okoljske dajatve za celotno 
količino. 
 
Ob izpolnjevanju pogojev morate Finančnemu uradu Kranj, Oddelku za trošarine in okoljske 
dajatve Jesenice, predložiti obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti v dveh izvodih na 
obrazcu »OE-Prijava« ali elektronsko prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS E-
TROD. Na obrazcu v rubriki »Opombe« navedite razloge za prenehanje opravljanja dejavnosti.  
 

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odpadna_embalaza
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=odpadna_embalaza
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Trosarine/Opis/Informacijski_sistem_E_TROD_programska_podpora_trosarinam_in_okoljskim_dajatvam.docx
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2. Kako se o količini embalaže pravilno poroča in posledično obračuna okoljska dajatev 
za plastične lončke, pakirane po 50 kosov, ki se pridobivajo iz druge države članice 
EU (Nemčije) in se bodo v trgovinah na drobno prodajali končnim potrošnikom 
(fizičnim osebam)? 

 
Teže izdelka in embalaže so: 
1.   Posamezni artikel skupaj (139,1 gramov):  

• 50 x plastični lonček iz plastike: skupaj 135 gramov  
• embalaža – plastificiran ovitek z nalepko »CUPS«, ki ovija lončke: 4,1 grama  

2.  Transportna embalaža: kartonska škatla, v katero je med transportom in dostavo v 
trgovino zapakiranih 50 artiklov: 450 gramov 

 
V skladu z merili za uvrščanje predmetov med embalažo in primeri za ponazoritev uvrščanja 
predmetov med embalažo skladno s prilogo 1 Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni 
list RS, št. 54/21), so plastični lončki za enkratno uporabo uvrščeni med embalažo, ki ni 
namenjena embaliranju blaga. V skladu s 6. točko 3. člena uredbe o okoljski dajatvi se med 
embalažo, ki ni namenjena embaliranju blaga, uvrščajo predmeti, ki so oblikovani in namenjeni 
za polnjenje na prodajnem mestu, in odstranljivi predmeti, ki so prodani, napolnjeni ali 
oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, če imajo funkcijo embalaže, in so 
podrobneje določeni v Uredbi o embalaži in odpadni embalaži, če so oziroma bodo napolnjeni 
izključno na prodajnem mestu.  
 
V primeru prodaje plastičnih lončkov končnim uporabnikom (fizičnim osebam) v trgovinah na 
drobno se le-ti prodajajo kot izdelek (prazni, nenapolnjeni) in niso namenjeni polnitvi na 
prodajnem mestu, zato jih ni mogoče uvrstiti med embalažo, ki ni namenjena embaliranju blaga. 
V tem primeru ste v skladu s prvim odstavkom 5. člena uredbe zavezanec za plačilo okoljske 
dajatve kot pridobitelj embaliranega blaga iz druge države članice EU samo za embalažo, v 
katero so pakirani plastični lončki, ki so dani prvič v promet v Republiki Sloveniji (plastificiran 
ovitek z nalepko »CUPS«, ki ovija lončke: 4,1 grama in za transportno embalažo). 
 
3. Zakaj morajo proizvajalci plastičnih nosilnih vrečk prijaviti dejavnost in dodatno 

poročati o dajanju plastičnih nosilnih vrečk v promet? 
 

V skladu s 5. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja 
odpadne embalaže so zavezanci za plačilo okoljske dajatve pravne osebe ali samostojni 
podjetniki posamezniki s sedežem v RS, ki dajejo embalažo oziroma embalirano blago prvič v 
promet v RS, in so embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec embalaže, ki ni 
namenjena za embaliranje blaga, in pridobitelj embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga. 
Plastične nosilne vrečke so embalaža, ki ni namenjena za embaliranje blaga, zato so 
proizvajalci in pridobitelji te embalaže zavezanci za plačilo okoljske dajatve. 
 
4. Pridobitelj embalaže slovenskim trgovcem dobavlja delikatesni (povoščen) papir ter 

papirnate vrečke, ki so potiskani z logotipom posameznega slovenskega trgovca. 
Slednji to embalažo polni na svojih prodajnih mestih.  Kdaj nastane obveznost 
plačila okoljske dajatve in kdo je zavezanec za plačilo? 

 
Servisna embalaža, ki se napolni šele na prodajnem mestu trgovca oz. distributerja šteje po 
definiciji med embalažo, ki ni namenjena za embaliranje blaga. Opredelitev pridobitelja 
embalaže ni vezana na to, ali je na tej embalaži blagovna znamka ali logotip trgovca oz. 
distributerja. 
 
Obveznost za obračun okoljske dajatve torej nastane, ko pridobitelj embalaže - zavezanec, 
prvič da servisno embalažo, ki jo pridobi v drugi državi članici EU, v promet v RS (in ne šele 
takrat, ko je na prodajnem mestu trgovca oz. distributerja uporabljena za polnjenje), pri čemer ni 
pomembno, ali je na tej embalaži logotip trgovca oz. distributerja ali ga ni. 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2021-01-1053-p1.pdf
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5. Ali je podružnica podjetja v Sloveniji, ki prodaja blago iz skladišča v Budimpešti 
direktno strankam (pravnim osebam) na območju Republike Slovenije zavezana za 
plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže? 
 

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve na podlagi drugega odstavka 5. člena uredbe o okoljski 
dajatvi je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki daje 
embalažo oziroma embalirano blago prvič v promet v RS, in je: 
• embaler, 
• pridobitelj embaliranega blaga, 
• proizvajalec embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, 
• pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga. 
 
Iz Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 
33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS, 158/20 – 
ZIntPK-C in 18/21) izhaja, da podružnica ni pravna oseba, sme pa opravljati vse posle, ki jih 
sicer lahko opravlja matična družba. Podružnica tujega podjetja nastopa v imenu in za račun 
tujega podjetja, pri čemer mora uporabljati firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svojo 
firmo. Podružnica tujega podjetja je lahko registrirana le za dejavnosti, za katere je registrirana 
matična družba. 
 
Iz zgoraj zapisanega izhaja, da podružnica ni zavezanec za plačilo okoljske dajatve, kot to 
opredeljuje uredba o okoljski dajatvi. V takem primeru so torej zavezanci za plačilo okoljske 
dajatve kupci (pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v RS), katerim 
podjetje prodaja blago in za to blago nastane obveznost obračuna okoljske dajatve. 
 
 


