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Združenje občin Slovenije
Dunajska 156,
1000  Ljubljana
 

Številka: 0920-11101/2018-2
Datum: 29. 10. 2018 

Zadeva: Plačnik okoljske dajatve za odvajanje komunalne vode

Prejeli smo vaše vprašanje, ki se nanaša na izvajanje Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15; v nadaljnjem besedilu: 
uredba). Občina ima ustanovljen režijski obrat, v dejavnost katerega sodi tudi oskrba s pitno vodo. Na 
podlage te dejavnosti režijski obrat zaračunava porabo pitne vode v občini. Občinski vodovod je 
speljan tudi v naselje v sosednji občini. Na podlagi odčitka iz vodomera, ki  je postavljen na meji s 
sosednjo občino, režijski obrat za ugotovljene količine pitne vode za odjemalce v naselju v sosednji 
občini, obračuna oskrbo s pitno vodo komunalnemu podjetju, ki v sosednji občini upravlja z 
vodovodom. Zanima vas, ali občina zaradi odmere porabe vode odjemalcem v drugi občini sme 
oziroma mora za ta del obračunavati okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda?

Na podlagi 11. člena uredbe je zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne 
odpadne vode pravna in fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna 
voda in onesnažuje okolje z odvajanjem te odpadne vode. Za zavezanca okoljsko dajatev zaradi 
odvajanje komunalne odpadne vode izračuna, zaračuna in vplača izvajalec obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na področju 
občine, ki je na območju nastajanja komunalne odpadne vode določen za izvajanje obveznih storitev 
odvajanja komunalne odpadne vode in prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic ali 
blata iz obstoječih pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljnjem besedilu: 
plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo).

Okoljska dajatev za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode za omenjena gospodinjstva je 
v skladu z drugim odstavkom 5. člena uredbe prihodek sosednje občine, zato je v skladu z uredbo 
dolžan vlagati obračune okoljske dajatve za odvajanje odpadne komunalne vode in plačevati okoljsko 
dajatev na podračun sosednje občine izvajalec odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode v sosednji občini.  

V primerih, ki ste ga omenili, ko izvajalec odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode ni hkrati tudi izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, je lahko način 
zaračunavanja okoljske dajatve uporabnikom (kdo zaračuna uporabniku) odvisen tudi od  medsebojnih 
dogovorov med izvajalci javnih služb, s tem da je obveznost poročanja in vložitve obračuna ter plačila 
okoljske dajatve na podračun občine, še vedno obveznost izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja 
odpadne komunalne in padavinske vode na področju občine, kjer nastaja komunalna odpadna voda.
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V skladu s tem mora izvajalec, ki je pobral okoljsko dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode 
od uporabnikov in ni plačnik okoljske dajatve, plačniku okoljske dajatve posredovati podatke potrebne 
za obračun okoljske dajatve in nakazati znesek pobrane okoljske dajatve. 

S spoštovanjem,

Pripravil:
Niko Sušec,
višji fin. svetovalec inšp. specialist

Jana Ahčin,
generalna direktorica

Vročiti: info@zdruzenjeobcin.si

V vednost: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode

mailto:info@zdruzenjeobcin.si

	Plačnik okoljske dajatve za odvajanje komunalne vode.docx

		2018-10-29T12:18:11+0100




