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1.0 UVOD
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na
odlagališčih (Uradni list RS, št. 14/14, v nadaljnjem besedilu: uredba;), ki je začela veljati 22. 2.
2014 in nadomestila Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/10 in 49/13 – odl. US), se okoljska dajatev
plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču za inertne odpadke,
odlagališču za nenevarne odpadke ali odlagališču za nevarne odpadke.
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Finančna uprava Republike Slovenije (FURS).
Pristojni finančni urad za prijavo dejavnosti in predložitev obračunov se določi glede na občino
sedeža plačnika okoljske dajatve. Pristojnost finančnih uradov je določena v Uredbi o določitvi
finančnih uradov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/14, 92/14, 80/16 in 145/21).
Pristojni finančni uradi glede na občino sedeža zavezanca ali plačnika
Okoljska dajatev se ne plača za odpadke, ki se uporabijo za prekrivanje odlagališča v skladu z
Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in 13/21).

1.1 Izrazi in opredelitve
•

•

•
•

•
•
•

Odlagališče je naprava za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem odpadkov na ali v tla
(podzemno), vključno z internim odlagališčem, kjer povzročitelj odpadkov odlaga svoje
odpadke na kraju njihovega nastanka, in odlagališčem, ki se stalno, to je več kot eno leto,
uporablja za začasno skladiščenje odpadkov. Za odlagališče se ne šteje:
o naprava, kjer se odpadki raztovarjajo zato, da se omogoči njihova priprava za
nadaljnji prevoz v predelavo, obdelavo ali odstranjevanje v drugi napravi,
o skladišče odpadkov, v katerem se odpadki skladiščijo največ tri leta pred predelavo
ali obdelavo, ali
o skladišče odpadkov, v katerem se odpadki skladiščijo največ eno leto pred
odstranjevanjem.
Telo odlagališča je del odlagališča, ki obsega celoto vseh odloženih odpadkov in sistem
tesnjenja odlagališčnega dna, pokritje površin odlagališča, sistema za odvajanje izcedne
vode in padavinske vode s površin odlagališča, sistem odplinjanja odlagališča in druge
objekte ter obrobne in oporne nasipe in druge tehnične konstrukcije za zagotavljanje
stabilnosti telesa odlagališča. Telo odlagališča ima eno ali več odlagalnih polj.
Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči.
Inertni odpadek je odpadek, ki se fizikalno ali biološko bistveno ne spreminja, ne razpade,
ne zgori ali kako drugače kemijsko ali fizikalno ne reagira, se biološko ne razgradi in ne
vpliva škodljivo na druge snovi ob stiku z njimi na način, ki bi lahko povzročil onesnaženje
okolja ali škodoval zdravju; skupno izluževanje, vsebnost onesnaževal v inertnem odpadku
in ekotoksičnost izcedne vode so zanemarljivi ter zlasti ne ogrožajo kakovosti površinske ali
podzemne vode.
Nevarni odpadek je odpadek, ki kaže eno ali več nevarnih lastnosti iz Uredbe o odpadkih
(Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20)
nevarni odpadek.
Nenevarni odpadek je odpadek, ki se ne uvršča med nevarne odpadke.
Upravljavec odlagališča je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je
odgovoren za odlagališče, podzemno skladišče kovinskega živega srebra in ga upravlja
med njegovo gradnjo, odlaganjem odpadkov na odlagališču, izvedbo zapiralnih del na
odlagališču in po njegovem zaprtju.
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Inertni, nenevarni in nevarni odpadki se odlagajo na:
• odlagališče, ki je infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske
javne službe varstva okolja (v nadaljevanju: odlagališče, ki je javna infrastruktura);
• odlagališče, ki ni infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske
javne službe varstva okolja (v nadaljevanju: odlagališče, ki je v upravljanju industrije).
Način obračunavanja, plačevanja, zavezanci, plačniki in prejemniki okoljske dajatve so odvisni
od vrste odlagališča, na katerem so odpadki odloženi.

2.0 OSNOVA ZA OBRAČUN IN NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNA
OKOLJSKE DAJATVE
2.1 Osnova za obračun okoljske dajatve
Osnova za obračun okoljske dajatve je enota obremenitve okolja, ki je enaka kilogramu
odloženih odpadkov na odlagališču. 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.
Znesek okoljske dajatve za enoto obremenitve okolja določi Vlada Republike Slovenije s
sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Do objave sklepa znaša znesek
okoljske dajatve za enoto obremenitve 0,0022 evra.

2.2 Nastanek obveznosti obračuna okoljske dajatve
Obveznost obračuna okoljske dajatve nastane, ko so odpadki odloženi na odlagališče, ki je
javna infrastruktura, ali ko so odpadki odloženi na odlagališče, ki je v upravljanju industrije.

3.0 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI
ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČE, KI JE JAVNA
INFRASTRUKTURA
Okoljska dajatev se je začela obračunavati in plačevati za odpadke, ki so bili odloženi na
odlagališče po 31. oktobru 2010.
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na
odlagališču, ki je javna infrastruktura, je upravljavec odlagališča, ki je v skladu s predpisom, ki
ureja izvajanje obvezne gospodarske javne službe, določen za izvajanje obvezne gospodarske
javne službe.
Okoljska dajatev je prihodek proračuna občine, na območju katere zavezanec odlaga odpadke
v telo odlagališča (od 8. junija 2013). Če se telo odlagališča nahaja na območju dveh ali več
občin, se okoljska dajatev razdeli med občine v enakih deležih.

3.1 Obračun okoljske dajatve
Zavezanec mora voditi evidenco o količini odloženih odpadkov, za katere je nastala obveznost
obračuna okoljske dajatve, ločeno po posamezni vrsti odpadkov. Na podlagi evidence sestavi
zavezanec mesečni obračun okoljske dajatve in ga predloži na obrazcu iz priloge 1 uredbe
Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču,
ki je infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe (KOM odlagališča4

Obračun) elektronsko prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo informacijski sistem ETROD; v nadaljnjem besedilu: IS E-TROD) do 25. dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je
nastala obveznost obračuna okoljske dajatve. Če se telo odlagališča nahaja na območju več
občin, zavezanec sestavi obračun za vsako občino posebej.

3.2 Plačilo okoljske dajatve
Obračunano okoljsko dajatev mora zavezanec plačati do zadnjega dne v mesecu po poteku
meseca, v katerem je nastala obveznost obračuna okoljske dajatve.
Plačevanje okoljske dajatve na vplačilne podračune občin, kamor se vplača obračunana
okoljska dajatev se izvrši na način, ki je opisan v nadaljevanju.
Zavezanci morajo obračunano okoljsko dajatev plačati na ustrezen vplačilni podračun, odprt za
vsako občino, v kateri se nahaja telo odlagališča. Zavezanci lahko preverijo pravilni podračun
za plačilo na konkretnem obračunu okoljske dajatve v IS E-TROD ali ga poiščejo v spodnjem
iskalniku. Referenca, ki se navede ob plačilu je: SI19-DŠ zavezanca-21008.
Iskalnik računov in referenc za plačilo obveznih dajatev

4.0 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI
ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČU, KI JE V
UPRAVLJANJU INDUSTRIJE
Okoljska dajatev se obračunava in plačuje za odpadke, ki so bili odloženi na odlagališče po 31.
oktobru 2010, in je prihodek proračuna države.
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na
industrijskem odlagališču je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki z odlaganjem
odpadkov povzroča obremenjevanje okolja.
Okoljsko dajatev za zavezanca obračunava in plačuje upravljavec industrijskega odlagališča, ki
je plačnik okoljske dajatve.

4.1 Obračun okoljske dajatve
Plačnik okoljske dajatve mora voditi evidenco o količini odloženih odpadkov, za katere je
nastala obveznost obračuna okoljske dajatve, ločeno po posamezni vrsti odpadkov in
zavezancu, ki z odlaganjem odpadkov povzroča obremenjevanje okolja. Na podlagi evidence
sestavi mesečni obračun okoljske dajatve in ga predloži na obrazcu iz priloge 2 uredbe Obračun
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki ni
infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe (IND odlagališčaObračun) elektronsko prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS E-TROD do 25. dne
meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastala obveznost obračuna okoljske dajatve.

4.2 Plačilo okoljske dajatve
Obračunano okoljsko dajatev mora plačnik plačati do zadnjega dne v mesecu po poteku
meseca, v katerem je nastala obveznost obračuna okoljske dajatve.
Plačilo okoljske dajatve se izvede na prehodni davčni podračun – proračun države št. 011008881000030, namenjen plačevanju obveznih dajatev, ki pripadajo državnemu proračunu. Za
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identifikacijo plačila je ključna referenca prejemnika, v kateri mora zavezanec pri plačevanju
navesti podatke, predvidene po modelu 19.

Naziv in imetnik podračuna

Številka podračuna

Referenca za plačilo

prehodni davčni podračun (PDP) –
proračun države

01100-8881000030

SI19 DŠ ZAVEZANCA-ŠIFRA
DAJATVE

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
okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja
odpadkov (kot prihodek
države)

PREHODNI DAVČNI
PODRAČUN, NA KATEREGA
ZAVEZANCI PORAVNAVAJO
OBVEZNOSTI
prehodni
davčni
01100podračun
8881000030
(PDP) –
proračun
države

MODEL

P1 – DAVČNA
ŠTEVILKA
ZAVEZANCA
(8 znakov

19

P2 – ŠIFRA
OBVEZNE
DAJATVE
(5 znakov

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 PRIJAVA, SPREMEMBA IN PRENEHANJE OPRAVLJANJA
DEJAVNOSTI
Upravljavec odlagališča, ki je v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje obvezne gospodarske
javne službe, določen za izvajanje obvezne gospodarske javne službe, in upravljavec
odlagališča, ki ni infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne
službe varstva okolja, sta dolžna glede na sedež upravljavca prijaviti
pristojnemu
finančnemu uradu na obrazcu iz priloge 3 uredbe prijava dejavnosti upravljavcev odlagališč
(Upravljalec odlagališča-Prijava) ali elektronsko prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na
voljo IS E-TROD, kdaj se dejavnost, zaradi katere sta zavezana obračunavati in plačevati
okoljsko dajatev, prične, spremeni, prekine ali preneha.
Začetek, spremembo, prekinitev in prenehanje dejavnosti je treba prijaviti najmanj 15 dni pred
začetkom opravljanja dejavnosti, predvideno spremembo, prekinitvijo ali prenehanjem
opravljanja dejavnosti, zaradi katere so zavezani obračunavati in plačevati okoljsko dajatev.
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Prenehanje opravljanja dejavnosti iz nepredvidenih razlogov je treba na obrazcu (Upravljalec
odlagališča-Prijava) ali elektronsko prek portala eDavki, kjer je uporabnikom na voljo IS ETROD prijaviti v roku treh delovnih dni po nastopu razlogov za prenehanje opravljanja
dejavnosti, zaradi katere obstaja obveznost obračunavanja in plačevanja okoljsko dajatev.
Seznam upravljavcev odlagališč, ki so javna infrastruktura
Seznam upravljavcev industrijskega odlagališča – plačniki okoljske dajatve

6.0 OBRAZCI
Vsi obrazci so na voljo na spletni strani eDavki/Odlaganje odpadkov in se lahko predložijo
elektronsko prek portala e-Davki, kjer je uporabnikom na voljo IS E-TROD.
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