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Vprašanje 1: Kako obračunavati okoljsko dajatev v primerih, ko se stranka
oskrbuje s pitno vodo delno iz javnega vodovoda, delno pa iz zasebnega
vodnjaka, pri čemer se poraba vode iz zasebnega vodnjaka ne meri.
Odgovor
V skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(Ur. list RS, št. 80/2012; v nadaljevanju: uredba) je vsak uporabnik stavbe dolžan predložiti
podatke o letni porabi pitne vode, če se poraba pitne vode ugotavlja z merjenjem. Pri tem
uredba ne ločuje med primeri oskrbe s pitno vodo iz javnega ali zasebnega vodovoda ali iz
lastnega zajetja. V primeru, ko uporabnik stavbe uporablja več virov pitne vode, mora torej
predložiti podatke za vse vire pitne vode in na podlagi porabe pitne vode iz vseh virov skupaj se
izvede obračun.
V primeru, če se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem, je letni seštevek enot
obremenitve za stanovanjsko stavbo enak številu stalno prijavljenih prebivalcev v tej stavbi,
skladno s četrtim odstavkom 12. člena uredbe.
V primeru, ko uporabnik stavbe uporablja več virov pitne vode in pri tem ni zagotovljeno
ugotavljanje pitne vode iz vsakega od teh virov z merjenjem, za tako stavbo ni mogoče ugotoviti
celotne izmerjene letne porabe pitne vode – torej ni mogoče uporabiti načina izračuna na
podlagi merjenja porabe pitne vode. V takem primeru treba uporabiti način izračuna, ki je
predpisan za stavbe, kjer se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem in je letni seštevek
enot obremenitve v skladu s četrtim odstavkom 12. člena uredbe enak številu stalno prijavljenih
prebivalcev v tej stavbi.

Vprašanje 2: Ali je plačila okoljske dajatve oproščena uporaba pitne vode
iz vodovodov, ki je porabljena za namakanje kmetijskih površin ter
napajanje živine v sušnem obdobju, ker pri tem ne nastaja odpadna voda?
Odgovor
V skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012; v nadaljevanju: uredba), se okoljska
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ne plačuje za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja komunalne ali industrijske odpadne vode, če se za ravnanje s to
odpadno vodo ne uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo.
V skladu s 3. točko prvega odstavka 3. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12), se določbe tega predpisa
ne uporabljajo za ravnanje z odpadno vodo, ki nastaja pri:
 poglabljanju morskega ali rečnega dna,
 obratovanju ladij v notranjih morskih vodah,
 odmetavanju odpadkov z ladij v notranjih morskih vodah,
 opravljanju kmetijske dejavnosti in se uporablja kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah
v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih
virov,
 odkopu naplavljenega rečnega gramoza, če nastaja pri pranju gramoza na vodnih
zemljiščih, in
 opravljanju nalog v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Pri namakanju kmetijskih površin sicer ne gre za opravljanje kmetijske dejavnosti, pri kateri
nastaja komunalna odpadna voda, ki se odvaja v okolje. Zato v zadevnem primeru ni mogoče
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uporabiti določb uredbe, ki se nanaša na uporabo odpadne vode, ki nastaja pri opravljanju
kmetijske dejavnosti in se v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi
in gnojil v tla uporablja kot gnojilo na kmetijskih površinah. Prav tako pa glede na dejstvo, da v
primeru uporabe pitne vode pri namakanju (zalivanju) kmetijskih površin, odpadna voda ne
nastaja, okoljske dajatve skladno z merili iz uredbe o okoljski dajatvi ni mogoče obračunati.
Pri tem je potrebno opozoriti, da gre v zadevnem primeru za posebno rabo vode in ne za oskrbo
s pitno vodo iz javnega vodovoda, za katero je treba pridobiti vodno pravico v skladu s
predpisom, ki ureja vode.
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