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OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNO VODO

Uvod 

Zakon o varstvu okolja (UL 39/06-84/18)Zakon o varstvu okolja (UL 39/06-84/18)

 Zakon o davčnem postopku (UL 13/11 do 36/19) Zakon o davčnem postopku (UL 13/11 do 36/19)

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL 
80/12 in 98/15)
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL 
80/12 in 98/15)

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL 98/15 in 76/17)Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL 98/15 in 76/17)

Opis OD FURS: 
htp://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/okoljske_dajatve/#c4651
Opis OD FURS: 
htp://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/okoljske_dajatve/#c4651

Pojasnila MOPPojasnila MOP

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/okoljske_dajatve/#c4651
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/okoljske_dajatve/#c4651
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/okoljske_dajatve/#c4651
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/okoljske_dajatve/#c4651
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Problemaika OD pri izvajalcih GJS v praksi

Odmera OD na območjih nemerjene porabe pitne vode – stanovanjske stavbe brez gospodarske 
dejavnosi 
Odmera OD na območjih nemerjene porabe pitne vode – stanovanjske stavbe brez gospodarske 
dejavnosi 

Odmera OD na območjih nemerjene porabe pitne vode – gospodarska in druge dejavnosi, 
stavbe za posebne družbene skupine
Odmera OD na območjih nemerjene porabe pitne vode – gospodarska in druge dejavnosi, 
stavbe za posebne družbene skupine

Ugotavljanje števila zaposlenih in števila razpoložljivih zmogljivosi (število gostov in 
drugih uporabnikov stavbe)
Ugotavljanje števila zaposlenih in števila razpoložljivih zmogljivosi (število gostov in 
drugih uporabnikov stavbe)

Vprašanje upoštevanja sorazmernega števila delovnih dni v mesecu za planinske koče  
(planinske koče so več mesecev v letu odprte samo čez vikende in praznike) 
Vprašanje upoštevanja sorazmernega števila delovnih dni v mesecu za planinske koče  
(planinske koče so več mesecev v letu odprte samo čez vikende in praznike) 

Dopustnost in pogoji vgradnje vodomera na zasebnem vodovodu Dopustnost in pogoji vgradnje vodomera na zasebnem vodovodu 

Ali je prav, da je z OD obremenjen IJS in do kod lahko sega odgovornost IJS (če sploh) za 
pobiranje OD?
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Kaj glede OD določa ZVO-1?

112. člen ZVO-1 določa 112. člen ZVO-1 določa 

• dolžnost povzročitelja onesnaževanja je plačevai OD
• OD je prihodek države ali občine v skladu z zakonom
• osnovo za določitev OD
• zavezanca za plačilo OD (oseba, ki povzroča onesnaževanje okolja z emisijami, odpadki ali 

oseba, ki proizvaja ali uporablja ali daje na trg surovine, polizdelke ali izdelke, ki vsebujejo 
okolju škodljive snovi)

• pravico do oprositve, zmanjšanja, vračila že plačane OD v višini vloženih sredstev za 
izvedbo ukrepov za prilagoditev predpisanim mejnim vrednosim ali pravilom ravnanja ali 
izvedbo drugih ukrepov

ZVO-1 v ničemer ne določa IJS kot plačnika in mu ne nalaga obveznosi!ZVO-1 v ničemer ne določa IJS kot plačnika in mu ne nalaga obveznosi!
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Kaj naj bi bilo urejeno v Uredbi OD glede na ZVO-1?

4. odstavek 112. člen ZVO-1 določa, da Vlada RS podrobneje določi: 4. odstavek 112. člen ZVO-1 določa, da Vlada RS podrobneje določi: 

• vrsto onesnaževanja
• osnovo za obračun OD
• zavezance za posamezno OD
• višino okoljske OD
• način obračunavanja OD
• način odmere OD
• način plačevanja OD

V ZVO-1 ni nedvoumne podlage za določitev IJS kot plačnika OD, predvsem pa 
ne za prenos obveznosi plačila (obremenitve) na IJS (dajatev?) v Uredbi OD. 
V ZVO-1 ni nedvoumne podlage za določitev IJS kot plačnika OD, predvsem pa 
ne za prenos obveznosi plačila (obremenitve) na IJS (dajatev?) v Uredbi OD. 
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Vprašanje določitve določenih postopkovnih pravil v Uredbi OD?

2. odstavek 6. člena Uredbe OD:

„Za plačevanje, obračunavanje obresi, doplačilo, postopek prisilne izterjave, pravna sredstva ali druga 
vprašanja postopka v zvezi s pobiranjem okoljske dajatve ter vprašanja stvarne ali krajevne pristojnosi 
se uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek, in predpisi, ki urejajo inančno upravo.“

2. odstavek 6. člena Uredbe OD:

„Za plačevanje, obračunavanje obresi, doplačilo, postopek prisilne izterjave, pravna sredstva ali druga 
vprašanja postopka v zvezi s pobiranjem okoljske dajatve ter vprašanja stvarne ali krajevne pristojnosi 
se uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek, in predpisi, ki urejajo inančno upravo.“

15. Točka obrazložitve v sodbi Vrhovnega sodišča X Ips 217/2014:

„Temeljna določba Ustave, ki ureja predpisovanje davkov, je 147. člen, ki določa, da država davke 
predpisuje z zakonom (načelo zakonitosi na davčnem področju). Predpisovanje davkov je po tej določbi 
pristojnost zakonodajalca, ki jih sme določii samo z zakonom. Zakon mora opredelii najmanj davčnega 
zavezanca, davčni predmet, davčno osnovo in davčno stopnjo.

(6) Ustavno sodišče je že v odločbi U-I-9/98 z dne 16. 4. 1998 sprejelo stališče, da predpisovanje davkov ne zajema le uvedbe davka in 
določitve njegovih elementov (predmeta obdavčitve, davčne osnove, davčnih zavezancev in davčne stopnje), temveč zahteva tudi, da 
mora bii iz zakona razvidno in predvidljivo, kaj država zahteva od davčnega zavezanca.“

15. Točka obrazložitve v sodbi Vrhovnega sodišča X Ips 217/2014:

„Temeljna določba Ustave, ki ureja predpisovanje davkov, je 147. člen, ki določa, da država davke 
predpisuje z zakonom (načelo zakonitosi na davčnem področju). Predpisovanje davkov je po tej določbi 
pristojnost zakonodajalca, ki jih sme določii samo z zakonom. Zakon mora opredelii najmanj davčnega 
zavezanca, davčni predmet, davčno osnovo in davčno stopnjo.

(6) Ustavno sodišče je že v odločbi U-I-9/98 z dne 16. 4. 1998 sprejelo stališče, da predpisovanje davkov ne zajema le uvedbe davka in 
določitve njegovih elementov (predmeta obdavčitve, davčne osnove, davčnih zavezancev in davčne stopnje), temveč zahteva tudi, da 
mora bii iz zakona razvidno in predvidljivo, kaj država zahteva od davčnega zavezanca.“
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Zavezanec in plačnik?

Zavezanec je glede na 1. odstavek 112. člena ZVO-1 povzročitelj 
onesnaževanja. 
Zavezanec je glede na 1. odstavek 112. člena ZVO-1 povzročitelj 
onesnaževanja. 

IJS je z Uredbo OD določen kot plačnik, čeprav za to ni 
nedvoumne pravne podlage v ZVO-1.
IJS je z Uredbo OD določen kot plačnik, čeprav za to ni 
nedvoumne pravne podlage v ZVO-1.

Če je IJS določen kot plačnik OD, pa mu v upravnih postopkih ne 
bi smel bii v nobenem primeru poslabšan pravni (in ekonomski) 
položaj (še posebej, če je ravnal skrbno). 

Če je IJS določen kot plačnik OD, pa mu v upravnih postopkih ne 
bi smel bii v nobenem primeru poslabšan pravni (in ekonomski) 
položaj (še posebej, če je ravnal skrbno). 
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Zavezanec in plačnik?

Zavezanec za plačilo OD (11. člen Uredbe OD):Zavezanec za plačilo OD (11. člen Uredbe OD):

• pravna ali izična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja KOV in onesnažuje okolje z odvajanjem 
te KOV 

• pravna ali izična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosi onesnažuje okolje z odvajanjem IOV, ki se v 
skladu s predpisom šteje za KOV

KOV izračunava, zaračunava in vplačuje za zavezanca izvajalec obvezne GJS odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. 
KOV izračunava, zaračunava in vplačuje za zavezanca izvajalec obvezne GJS odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. 

IJS je torej po Uredbi OD le „posrednik“. IJS je torej po Uredbi OD le „posrednik“. 



OKOLJSKA DAJATEV ZA ODPADNO VODO

Podatki – obveznosi zavezanca in plačnika 

Na poziv plačnika OD mora podatke sporočii plačniku uporabnik/upravnik (če ima stavba upravnika) - 
1. odstavek 14. člena Uredbe OD:
Na poziv plačnika OD mora podatke sporočii plačniku uporabnik/upravnik (če ima stavba upravnika) - 
1. odstavek 14. člena Uredbe OD:

• količini porabljene pitne vode (iz 12/3)
• številu stalno prijavljenih prebivalcev (iz 12/4)
• celotni količini porabljene pite vode (iz 12/5)
• številu uporabnikov stavbe (iz 12/6) 

Če podatkov uporabnik/upravnik plačniku OD ne predloži se mora OD obračunai v višini:

-     10 enot obremenitve na leto na stanovanjsko enoto, če gre za enostanovanjsko ali 
večstanovanjsko stavbo,

-     50 enot obremenitve na leto, če gre za enostanovanjsko stavbo, v kateri se izvaja gospodarska 
dejavnost, in

-     500 enot obremenitve na leto, če gre za nestanovanjsko stavbo ali stanovanjsko stavbo za 
posebne družbene skupine ali večstanovanjsko stavbo, v kateri se izvaja gospodarska dejavnost.

Če podatkov uporabnik/upravnik plačniku OD ne predloži se mora OD obračunai v višini:

-     10 enot obremenitve na leto na stanovanjsko enoto, če gre za enostanovanjsko ali 
večstanovanjsko stavbo,

-     50 enot obremenitve na leto, če gre za enostanovanjsko stavbo, v kateri se izvaja gospodarska 
dejavnost, in

-     500 enot obremenitve na leto, če gre za nestanovanjsko stavbo ali stanovanjsko stavbo za 
posebne družbene skupine ali večstanovanjsko stavbo, v kateri se izvaja gospodarska dejavnost.
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Podatki – obveznosi zavezanca in plačnika

IJS razpolaga z 
registrom uporabnikov 
storitev GJS odvajanje 

in čiščenje.

IJS razpolaga z 
registrom uporabnikov 
storitev GJS odvajanje 

in čiščenje.

IJS pozove 
uporabnika/upravnika, 

da mu posreduje 
podatke. 

IJS pozove 
uporabnika/upravnika, 

da mu posreduje 
podatke. 

Uporabnik/upravnik 
IJS posreduje podatke 

za obračun.

Uporabnik/upravnik 
IJS posreduje podatke 

za obračun.

Če uporabnik/upravnik 
ne posreduje 

podatkov za obračun, 
obračuna v normiranih 

EO.

Če uporabnik/upravnik 
ne posreduje 

podatkov za obračun, 
obračuna v normiranih 

EO.
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Podatki – obveznosi zavezanca in plačnika

Izvajalec 
GJS

FURS

Posledica je razhajanje med podatki IJS in 
FURS.

Posledica je razhajanje med podatki IJS in 
FURS.

Pridobi podatke iz CRP
Pridobi podatke iz CRP

IJS glede na Uredbo OD verjetno sploh ne sme pridobivai podatkov iz CRP (se mora zanesi na sporočene podatke).

IJS glede na Uredbo OD verjetno sploh ne sme pridobivai podatkov iz CRP (se mora zanesi na sporočene podatke).
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Sklepno

Na kakšen način je treba pozvai uporabnika/upravnika k posredovanju podatkov?Na kakšen način je treba pozvai uporabnika/upravnika k posredovanju podatkov?

Kolikokrat je treba pozivai uporabnika/upravnika (CRP, sporočeni podatki) 
oziroma ali ima IJS sploh podlago za pridobivanje podatkov iz CRP?
Kolikokrat je treba pozivai uporabnika/upravnika (CRP, sporočeni podatki) 
oziroma ali ima IJS sploh podlago za pridobivanje podatkov iz CRP?

Ali res Uredba OD že sedaj ne omogoča sorazmernega znižanja OD za 
planinske koče sorazmerno dnevih („za iste mesece, ko stavba obratuje “)?
Ali res Uredba OD že sedaj ne omogoča sorazmernega znižanja OD za 
planinske koče sorazmerno dnevih („za iste mesece, ko stavba obratuje “)?

Ali naj IJS pridobiva podatke o uporabnikih (zavezancih za OD) iz raznih spletnih 
straneh in kje naj bo meja?
Ali naj IJS pridobiva podatke o uporabnikih (zavezancih za OD) iz raznih spletnih 
straneh in kje naj bo meja?

Vgraditev vodomera na zasebnem viru?Vgraditev vodomera na zasebnem viru?



Kontakt

INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE

Slovenska cesta 56

1000 Ljubljana

mag. Boris Jagodič, univ. dipl. prav.
direktor
+386 (0)41 374 358 
    
boris.jagodic@javne-sluzbe.si 

www.javne-sluzbe.si

mailto:boris.jagodic@javne-sluzbe.si
http://www.javne-sluzbe.si/
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