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POVZETEK
Problemi varstva okolja pridejo do izraza takrat, ko v družbenem sistemu nastopijo
prelomni časi. Onesnaževanje okolja je eden od večjih družbenorazvojnih problemov, s
katerim se soočamo v vsakdanjem življenju. Vzroki za prekomerno onesnaževanje in s
tem družbeno izčrpavanje in razvrednotenje okolja so tesno povezani s sistemom, v
katerem delujemo. Odgovornost za varstvo okolja je v veliki meri prenesena na pleča
države in kot taka je predmet različnih gospodarskih, političnih in družbenih razprav.
Varstvo okolja je globalne narave. Države se v večini primerov odzovejo prepozno in
preskromno, da bi lahko zaustavile ali celo preprečile kopičenje okoljskih problemov.
Evropska unija je kot odziv na posledice onesnaževanja okolja sprejela vrsto okoljskih
predpisov, ki jih morajo izpolnjevati države članice. Kot ena izmed novih držav članic je
Slovenija v svoj pravni red sprejela zahteve evropske okoljske zakonodaje. Sprejet je bil
nov zakon, Zakon o varstvu okolja, ki vključuje načelo »povzročitelj plača«. Omenjeno
načelo je podlaga za uzakonitev ekonomskih in finančnih instrumentov varstva okolja,
med katere sodijo tudi okoljske dajatve. Z okoljskimi dajatvami se obdavčuje
onesnaževanje okolja. Namenjene so predvsem za zagotavljanje gospodarskih spodbud za
ljudi in podjetja ter za promocijo ekološko trajnostnega razvoja. Dve izmed najbolj
uveljavljenih okoljskih dajatev sta okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov. Analiza učinkovitosti okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov je pokazala, da so zastavljene okoljske dajatve učinkovite in da dosegajo
namen, h kateremu so usmerjene. S spremembo ključnih členov uredbe, predvsem
uvedba sortirne analize, ki je ovrednotila dejansko stanje odloženih odpadkov, beležimo,
da se količina odloženih odpadkov v Sloveniji znižuje z višanjem okoljske dajatve. Sortirna
analiza, kot podlaga za vrednotenje odpadkov (osnova za izračun DOC), opominja na to,
kakšne vrste odpadkov se odlagajo. Brez ustreznih mehanizmov regulacije in analize
obstoječega stanja bi težko dosegli znižanje količin odloženih komunalnih odpadkov in
povečali delež recikliranih odpadkov.
Ključne besede: okoljska regulacija, okoljska načela, operativni programi varstva okolja,
ekonomski in finančni instrumenti varstva okolja, okoljske dajatve, ravnanje z odpadki,
sortirna analiza.
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SUMMARY
ENVIRONMENTAL TAXES AND THEIR EFFICIENCY IN CASE OF SELECTED
TAX
Environmental problems come to light when in the social system appears groundbreaking
times. Environmental pollution is one of the major social problems, we face in everyday
life. The reasons for excessive pollution, depletion of societyand environment degradation
are closely associated with the system in which we operate. Responsibility for the
protection of the environment is transferred on the shoulders of state and as such is
subject to various economic, political and social debates. Protecting of the environment is
a global question. Countries in most cases react too late and too modest to be able to halt
or even prevent the accumulation of environmental problems. The European Union, in
response to the consequences of environmental pollution, adopted a series of
environmental regulations that must be met by Member States. As one of the new
Member States, Slovenia has implemented the requirements of European environmental
legislation in its own legislation. A new law, the Environmental Protection Act, includes the
princip of "polluter pays". Legalisation based on the implementation of the economic and
financial instruments forenvironmental protection, including environmental taxes. The
environmental benefits are subject to tax pollution. They are primarily intended to provide
economic incentives for people and businesses to promote ecologically sustainable
development. Two of the most renowned environmental benefits are the environmental
benefits for pollution caused by waste water discharges and environmental benefits for
the pollution caused because of waste disposal. Analysis of the effectiveness of
environmental taxes on pollution caused by waste disposal has shown that our
environmental taxesare effective and meet the purpose to which they are directed. By
changing the key articles of the Regulation, in particular the introduction of the sorting
analysis to assess the actual situation of waste disposed, we note that the quantity of
waste disposed in Slovenia reduces with increaseing of environmental taxes. Sorting
analysis as a basis for evaluation of waste (the basis for the calculation of the DOC),
reminds of what type of waste have been deposited. Without appropriate regulating
mechamisms and analysis of the nowaday situation it would be difficult to achieve a
reduction of the quantities of municipal waste and increasing a recycling rate in the
future.
Keywords: environmental regulation, environmental principles, operational programs,
environmental protection, economic and financial instruments for environmental
protection, environmental benefits, waste management, sorting analysis.
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1 UVOD
V magistrskem delu z naslovom »Okoljske dajatve in njihova učinkovitost na primeru
izbrane dajatve« je obravnavan pomen uvedbe okoljskih dajatev in njihova učinkovitost
kot ekonomskih in finančnih instrumentov varstva okolja.
Zdravo življenjsko okolje in varovanje naravne in kulturne dediščine je že po Ustavi
Republike Slovenije pravica in dolžnost vseh državljanov. Onesnaževanje okolja, ki ga
hote ali nehote onesnažujemo vsakodnevno, je danes eden največjih družbenorazvojnih
problemov. Kot odziv na posledice onesnaževanja okolja je Evropska unija sprejela vrsto
okoljskih predpisov, ki jih morajo izpolnjevati države članice. Iz Pogodbe o evropski
skupnosti in Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okoljski odgovornosti v zvezi s
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode izhaja načelo »povzročitelj plača«, kar pomeni,
da je potrebno okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru in da mora plačati
povzročitelj obremenitve. V sklopu vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo je
Slovenija v Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/04, 20/06 - ZVO-1A, 39/06 - ZVO-1UPB-1, 70/08 - ZVO-1B, 108/09 - ZVO-1C) uvedla načelo plačila za obremenjevanje okolja
(t. i. načelo »povzročitelj plača«). Iz načela izhaja, da povzročitelj obremenitve okolja krije
vse stroške predpisanih ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja ter
tveganja za okolje, rabo okolja ter odpravo posledic obremenjevanja okolja.
Uvedba finančnih in ekonomskih instrumentov varstva okolja (v nalogi so podrobnejše
podstavljene okoljske dajatve) je posledica zavedanja, da gospodarske aktivnosti, ki
temeljijo na tržni ekonomiji, v svojem prizadevanju za vedno večjo proizvodnjo, dohodek,
dobiček nekontrolirano in neracionalno izkoriščajo naravne dobrine, povzročajo
dolgoročno degradacijo in razvrednotenje okolja. Osnova za določitev okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja so vrsta, količina ali lastnosti emisije iz posameznega vira, vrsta,
količina ali lastnosti odpadkov, vsebnost okolju škodljivih snovi v surovini, polizdelku ali
izdelku. Okoljske dajatve ustvarjajo razmere za tržno reševanje okoljskih problemov.
Osrednji problem je učinkovitost okoljskih dajatev, tako z ekonomskega kot okoljskega
vidika. Okoljske dajatve predstavljajo strošek poslovanja za podjetja. Sprememba
zakonodaje na področju okoljske politike, vsakoletno usklajevanje višine okoljske dajatve
in uvedba novih dajatev podjetjem narekujejo uvedbo čistejše tehnologije,
prestrukturiranje, ukinitev proizvodnje ali proizvodnjo produktov, ki so okolju prijazni. Na
primeru izbrane okoljske dajatve, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov, je pri že odloženih odpadkih na odlagališčih težko definirati, kdo je
povzročitelj odloženih odpadkov in s tem uresničevanje načela »povzročitelj plača«.
Izjema so industrijski odpadki, katerih prevzem mora biti evidentiran z evidenčnim listom,
nevarne odpadke pa se mora oddati le akreditiranim zbiralcem odpadkov. Po uredbi je
zavezanec za plačilo okoljske dajatve upravljavec odlagališča, ki pa ni izvirni povzročitelj
teh odpadkov. Upravljavec odlagališča z različnimi tehnikami obdelave odpadkov skrbi, da
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se odloži čim manjša količina odpadkov, s ciljem, da se zmanjša obremenjevanje tal in
zraka, večji del pa predela v sekundarne produkte ali sežge z energetsko izrabo.
Problem in predmet raziskovanja sta osnovi za postavitev in dokazovanje naslednjih
hipotez:
Hipoteza 1: Ekonomski instrumenti varstva okolja, okoljske dajatve, ki so trenutno
veljavne v Sloveniji, so po višini višje glede na okoljske davke v državah Evropske unije.
Države si različno določajo višino zneska okoljskih dajatev, davkov. Prav tako obstajajo
razlike med osnovami dajatev, nekje je osnova kilogram, liter, enota obremenitve.
Dokazovanje navedene hipoteze temelji na javno dostopnih podatkih. Analizirala sem
deleže prihodkov iz okoljskih davkov v BDP oziroma primerjala višino posameznih dajatev
v državah EU.
Hipoteza 2: Pobrane okoljske dajatve z vidika varstva okolja se porabljajo namensko za
izvedbo operativnih programov varstva okolja.
Osnovni namen uvedbe okoljskih dajatev je zagotoviti povzročiteljem obremenjevanja
okolja vir za zmanjševanje onesnaženosti. Okoljske dajatve predstavljajo motivacijo za
zavezance, povzročitelje odpadkov, saj s prilagoditvijo predpisanim mejnim vrednostim ali
pravilnim ravnanjem na področju okolja zmanjšujejo stroške poslovanja oziroma
življenjske stroške. Dokazovanje hipoteze temelji na javno dostopnih podatkih pristojnih
ministrstev. Z analizo pobranih okoljskih dajatev je ponazorjeno, kolikšen obseg sredstev
se namenja za sanacijo starih bremen, izgradnjo in obnovo infrastrukture, namenjene
varstvu okolja.
Hipoteza 3: Na podlagi uvedbe Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov se količina odloženih odpadkov v Sloveniji znižuje.
Kljub temu da smo priča okoljskim napredkom na podlagi predelave odpadkov, še vedno
ostane določen delež nepredelanih odpadkov, katerega odlagamo na odlagališčih.
Omenjeno hipotezo sem dokazovala z analizo dostopnih podatkov o količini odloženih
odpadkov na odlagališčih v primerjavi s ceno na enoto obremenitve na kilogram odloženih
odpadkov.
Namen magistrske naloge je natančna preučitev področja okoljske zakonodaje in okoljskih
dajatev ter njihove dejanske učinkovitosti v skladu z namenom njihove uvedbe. Priča smo
nenehnemu usklajevanju obstoječih okoljskih dajatev s trenutnim stanjem na terenu in
uvajanju novih okoljskih dajatev. Osnovni cilj magistrske naloge je bil proučiti sistem
učinkovitosti okoljskih dajatev tako z ekonomskega kot okoljskega vidika, problem
spremembe zakonodaje na že uvedene dajatve ter posledice, ki jih spremembe prinašajo.
Z raziskovanjem sem želela prikazati, ali s spremembami predpisov na področju okoljskih
dajatev dosegamo boljšo učinkovitost dajatve kot pred spremembo predpisa ter ali
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dajatve dosegajo namen, za katerega so bile uvedene. Na podlagi podatkov, objavljenih
na spletnih straneh mednarodne klasifikacije OECD (Organization for economic and copoperation and development) in Eurostata (Evropski statistični urad), sem izvedla
primerjavo med tržnimi instrumenti, okoljskimi davki, v državah članicah z okoljskimi
dajatvami v Sloveniji. Magistrsko delo obsega teoretična in praktična spoznanja o
učinkovitosti okoljskih dajatev.
Na podlagi dozdajšnjih raziskovanj so okoljske dajatve in z njimi povezani predpisi
relativno aktualno področje, predvsem zaradi ozaveščanja javnosti o novih metodah
varovanja okolja. Na to temo je razpoložljive zelo malo strokovne literature, več je zapisov
v strokovnih člankih in na svetovnem spletu.
Na temo varstva okolja je bila izdelana raziskava o izdatkih za varstvo okolja za leto 2009.
Iz omenjene raziskave izhaja, da javnost v Sloveniji pripisuje varovanju okolja vse večji
pomen. Raziskava je pokazala, da se višina okoljskih izdatkov za varstvo okolja iz leta v
leto povečuje. Največji delež investicij varstva okolja je namenjen varovanju površinskih
voda. Industrija se zaveda pomembnosti varovanja okolja že med samim proizvodnim
procesom, saj znaša delež investicij skoraj 45 % od skupnega zneska investicij za varstvo
okolja, ki ga podjetja namenjajo za varstvo okolja v industrijski dejavnosti (Bizjak in
Podgrajc, 2010). Na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani so izvedli raziskavo o
uvajanju ekotehnologij v slovenskih podjetjih. Iz raziskave izhaja, da slovenska podjetja
pogosto uporabljajo ekotehnologije v svojih proizvodnih procesih, kot so tehnologije za
učinkovito rabo surovin, energije in ostalih virov, tehnologije za učinkovito ravnanje z
odpadki, tehnologije za zmanjševanje/preprečevanje onesnaženja in podnebnih
sprememb. Iz raziskave izhaja, da z vidika ekoinvesticije ni toliko pomembno, kakšne
ukrepe država podjetjem ponudi, pomembno je to, da določen nabor ukrepov sploh
obstaja. Podjetja si želijo namensko uporabo prihodka, zbranega z okoljskimi dajatvami
po vzoru nekaterih evropskih držav s tem, da bi del zbranih sredstev smiselno namenila
izključno za okoljske projekte. Raziskava vsebuje tudi pomemben podatek, da podjetja
očitajo premajhno osredotočenost ukrepov na mala podjetja (IER, 2010).
Pri magistrskem delu sem uporabila raziskovalne metode, ki temeljijo na teoretičnem
proučevanju domače in tuje literature, virov, člankov, publikacij, internetnih prispevkov.
Za dokazovanje zastavljenih hipotez sem se posluževala statističnih metod, kot so
metoda analize pri analiziranju obstoječega stanja na opisanem področju, primerjalna
metoda, metoda analize časovnih vrst pri proučevanju gibanja obravnavanega pojava v
preteklosti in napovedi gibanja pojava v prihodnosti.
Magistrsko delo je sestavljeno iz petih poglavij. V prvem, uvodnem poglavju, sta
opredeljena problem in predmet raziskovanja ter namen in cilj raziskovanja. Obravnavani
problem je pomen uvedbe okoljskih dajatev in njihova učinkovitost kot ekonomskih in
finančnih instrumentov varstva okolja. Namen naloge je natančna preučitev področja
okoljske zakonodaje, okoljskih dajatev ter njihova dejanska učinkovitost v skladu z
namenom njihove uvedbe. Osnovni cilj, ki ga zasledujem, je sistem učinkovitosti okoljskih
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dajatev tako z ekonomskega kot okoljskega vidika, problem spremembe zakonodaje na že
uvedene dajatve ter posledice, ki jih spremembe prinašajo. Raziskava je predvsem
usmerjena v ugotovitve, ali s spremembami predpisov na področju okoljskih dajatev
dosegamo boljšo učinkovitost dajatve kot pred spremembo predpisa ter ali dajatve
dosegajo namen, za katerega so bile uvedene.
V drugem poglavju sledi opis okoljske regulacije na ravni EU ter pomembnejši evropski
okoljski mejniki. V tem poglavju posebno pozornost posvečam Pogodbi evropske
skupnosti in Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o okoljski odgovornosti v zvezi s
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode. Iz omenjenih dokumentov izhaja načelo
»povzročitelj plača«, ki je podlaga za uvedbo okoljskih dajatev v Sloveniji. V Sloveniji
imamo primarni zakon s področja varovanja okolja, to je Zakon o varstvu okolja. Zakon v
svojih členih opredeljuje temeljna načela varstva okolja ter ekonomske in finančne
instrumente varstva okolja.
Tretje poglavje zajema predstavitev vseh trenutno uzakonjenih okoljskih dajatev v
Sloveniji ter njihovo primerjavo. V tem poglavju je tudi pregled mednarodne primerjave
tržnih instrumentov okoljske politike držav Evropske unije na podlagi podatkov, ki nam jih
ponujata OECD in Eurostat.
V četrtem poglavju je opredeljena analiza učinkovitosti izbrane okoljske dajatve, to je
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Na podlagi Uredbe o
ravnanju z odpadki je potrebno odpadke obdelati za ponovno uporabo, sežgati ali odložiti
na odlagališčih, pri čemer je odlaganje najslabša možnost. Analiza je potekala predvsem v
smeri, ali uvedba okoljske dajatve, na podlagi katere zavezanec plačuje za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov (pri čemer se osnova za obremenitev določi na podlagi
enot obremenitve tal in zraka), vpliva na to, ali se odloži več ali manj odpadkov.
V zadnjem, petem poglavju, je prevetritev zastavljenih hipotez magistrske naloge.
Poglavje obsega tudi prispevke rezultatov raziskave k znanosti in stroki ter uporabnost
dobljenih rezultatov. Zadnjemu poglavju sledi še zaključek.
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2 OKOLJSKA REGULACIJA
2.1

OKOLJSKA REGULACIJA NA RAVNI EVROPSKE UNIJE

Začetek razvoja okoljske politike EU sovpada s procesi na globalni ravni, s katerimi se je
začelo soočenje z naraščajočimi problemi, povzročenimi z industrijskim onesnaževanjem
okolja (Keuc, 2005a).
Do poznih šestdesetih let 20. stoletja nobena evropska država ni imela jasno definirane
okoljske politike varstva okolja. EU se je reševanja okoljske problematike lotila z
oblikovanjem okoljske politike na nadnacionalnem nivoju. Okoljska politika EU temelji na
prepričanju, da so gospodarska rast in blaginja, družbeni napredek ter varstvo okolja
nedeljivo povezani in le ob skupnem napredku prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja.
Omenjeno prepričanje EU uresničuje s postavljanjem visokih okoljskih standardov, s
spodbujanjem novih načinov dela in čistejših tehnologij ter nadzorom implementacije
le-tega v državah članicah (ABESEDN.WORDPRESS, 2010).
2.1.1 POMEMBNEJŠI EVROPSKI OKOLJSKI MEJNIKI
V nadaljevanju so predstavljeni pomembnejši evropski okoljski mejniki na področju
varstva okolja.
Rimska pogodba ali Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti iz leta 1957 ni
vsebovala določil o varstvu okolja. Pogodba je vsebovala predvsem določila o odpravi
carin, uvedbi skupne carinske tarife, odpravo ovir pri prostem pretoku oseb, storitev,
kapitala, blaga, sprejetje skupne politike na področju kmetijstva, prometa itd. (EGS, 3.
člen). Rimski pogodbi je leta 1987 sledil Enotni evropski akt. Enotni evropski akt je
vseboval poglavje o okolju in skupnih evropskih ciljih. Poglavje o okolju je vsebovalo tudi
načeli varstva okolja, kot so načelo preventive in »povzročitelj plača« (Enotni evropski akt,
130r., 130s. in 130t. člen). Leta 1992 je bila podpisana Maastrichtska pogodba oziroma
Pogodba o EU. Ta pogodba je dopolnila poglavje o okolju iz Enotnega evropskega akta.
Politika varstva okolja temelji na previdnostnem načelu in na ostalih okoljskih načelih.
Opredeljene zahteve varstva okolja, ki so izhajale iz te pogodbe, je bilo potrebno vključiti
v opredelitve in izvajanje drugih politik Skupnosti (PEU, 130r., 130s. in 130t. člen). Leta
1999 je bila podpisana Amsterdamska pogodba. Ta pogodba je okrepila pravno podlago
za boljše varovanje okolja in pospeševanje trajnostnega napredka v EU (PES; 174., 175.
in 176. člen) (EJC, 2010).
Kot odziv na prvo svetovno okoljsko konferenco o okolju in razvoju, ki je potekala leta
1972 v Stockholmu, je Evropska gospodarska skupnost pripravila vrsto akcijskih okoljskih
programov (European Environmental Action Programme, v nadaljevanju EAP).
Prvi (1973–1977) in drugi (1977–1981) EAP sta pomenila nov pristop na področju okoljske
politike v EU. Glavni cilj obeh programov je bil razvoj primernih orodij za zaščito in nadzor
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nad viri onesnaževanja (Erjavec, 2009, str. 12). Programa sta promovirala zaščito okolja
po načelu »povzročitelj plača«. Tretji EAP (1982–1986) je poudarjal politiko zaščite pred
negativnimi vplivi na okolje, nadzor in planirano zmanjšanje onesnaževanja. S četrtim EAP
(1987–1992) je Evropska komisija dobila pristojnosti za posredovanje na področjih, kot so
preprečevanje onesnaževanja, razvoj raziskovalnega področja, identifikacija ekonomskih
orodij, mednarodni odnosi itd. Peti EAP (1992–2000) ali »K trajnosti« se je soočal
predvsem s problemi varstva okolja, kot so sprememba klimatskih razmer, onesnaževanje
voda, ravnanje z odpadki. Šesti EAP (2001–2010) ali »Naša prihodnost, naša izbira« si
prizadeva predvsem za prekinitev povezanosti med pritiski na okolje in gospodarsko
rastjo, pri čemer je dosleden z načelom subsidiarnosti in spoštuje raznolikost pogojev v
različnih regijah EU. Program določa prednostne okoljske naloge in se osredotoča na
podnebne spremembe, naravo in biotsko raznovrstnost, okolje, zdravje in kakovost
življenja, naravne vire in odpadke (Sklep št. 1600/2002/ES, 8. in 9. točka).
2.1.2 POGODBA O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE
Pogodba o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju PDEU) je poleg Pogodbe o EU (v
nadaljevanju PEU) ena izmed temeljnih pogodb o EU in kot taka ima enako pravno
veljavnost kot PEU. Skupno se za obe pogodbi uporablja pojmovanje »Pogodbi«.
V pogodbi je določeno, da si EU deli pristojnost z ostalimi državami članicami na
področjih, navedenih v pogodbi (PDEU, 4. člen, 2. odstavek: deljena pristojnost med Unijo
in državami članicami velja za naslednja glavna področja: notranji trg, socialno politiko
glede vidikov, opredeljenih v tej pogodbi, ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo,
kmetijstvo in ribištvo, razen ohranjanja morskih bioloških virov, okolje, varstvo
potrošnikov, promet, vseevropska omrežja, energijo, območje svobode, varnosti in
pravice, skupno skrb za varnost na področju javnega zdravja glede vidikov, opredeljenih v
tej pogodbi) , med katerimi je tudi področje okolja. Iz njenih določb izhaja, da je potrebno
zahteve varstva okolja vključevati v opredelitve in izvajanje politik in delovanja EU, zlasti
zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja (PDEU, 11. člen). PDEU vsebuje poglavje,
posvečeno okolju, v katerem je predvsem govora o uresničevanju skupnih ciljev okoljske
politike (PEDU, 191. člen, 1. odstavek: okoljska politika Unije prispeva k uresničevanju
naslednjih ciljev: ohranjanju, varstvu in izboljšanju kakovosti okolja, varovanju
človekovega zdravja, skrbni in preudarni rabi naravnih virov, spodbujanju ukrepov na
mednarodni ravni za reševanje regionalnih ali globalnih okoljskih problemov, zlasti v boju
proti podnebnim spremembam) in ukrepih (PEDU, 192. člen), ki so potrebni za doseganje
teh ciljev. Cilj okoljske politike EU je doseči visoko raven varstva, pri čemer se upošteva
raznolikost razmer v posameznih regijah Unije. Politika temelji na previdnostnem načelu in
na načelih, da je treba delovati preventivno, da je treba okoljsko škodo prednostno
odpravljati pri viru in da mora plačati povzročitelj obremenitve, t. i. uresničevanje načela
»povzročitelj plača« (PDEU, 191. člen, 2. odstavek). Kljub temu pa EU nobeni od držav
članic ne preprečuje ohranjanja ali uvedbe strožjih varstvenih ukrepov za dosego ciljev,
kot so navedeni v pogodbi, pod pogojem, da so le-ti združljivi s Pogodbama.

6

2.1.3 NAČELO »POVZROČITELJ PLAČA«
V Pogodbi (PED in PEDU) je načelo »plača povzročitelj obremenitve« temeljno oziroma
vodilno načelo varstva okolja. V besedilih zasledimo različne jezikovne različice
pojmovanja tega načela, kot je na primer različica »pollutier-pays principle« ali »polleur –
payeur«. V slovenskih tekstih je uveljavljen izraz »povzročitelj plača«. Pri razumevanju
omenjenih izrazov izhaja, da je bistvo načela to, da je tisti, ki je onesnaževanje povzročil,
odgovoren za njegovo odstranitev oziroma da nosi stroške odstranitve onesnaževanja.
Načelo delitve stroškov je na podlagi teorije vključeno v temeljno načelo. Okoljski stroški
se vključijo med proizvodne stroške podjetja onesnaževalca. Od tu naprej pa izhaja, da
ima načelo »plača povzročitelj obremenitve« dve funkciji, kot sta funkcija pravične
porazdelitve stroškov (za morebitnega povzročitelja okoljske škode nastane spodbuda, da
prepreči okoljsko škodo) in funkcija spodbujanja, ki služi načelu preprečevanja okoljske
škode1.
Podrobneje je načelo »povzročitelj plača« opredeljeno v Direktivi Evropskega parlamenta
in Sveta o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode
(Direktiva 2004/35/ES). Temeljno načelo te direktive je, da mora biti izvajalec, ki je
povzročil okoljsko škodo ali neposredno nevarnost škode, finančno odgovoren zanjo, s
čimer se izvajalce spodbudi k sprejetju ukrepov in razvijanju načinov ravnanja, ki bi čim
bolj zmanjšali nevarnost okoljske škode, tako da bi bila manjša izpostavljenost izvajalcev
finančni odgovornosti (Direktiva 2004/35/ES, Uvod, 2. točka).
Direktiva natančno opredeljuje področja njene uporabe v zvezi z okoljsko škodo, ki
nastane zaradi poklicnih dejavnosti, in škodo, ki jo zavarovanim vrstam in naravnim
habitatom povzročijo druge poklicne dejavnosti (priloga III direktive). Med drugim tudi
opredeljuje preventivne (če okoljska škoda še ni nastala) in sanacijske ukrepe (če je prišlo
do okoljske škode), določitve teh ukrepov, kritje stroškov ukrepov, roke za povračilo
stroškov, pristojne organe za opravljanje nalog ugotovitvenih postopkov v zvezi z
onesnaževanjem okolja (Direktiva 2004/35/ES). Navedena direktiva o okoljski
odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode se uporablja od 30.
aprila 2007 dalje.
Sporov na Sodišču Evropskih skupnosti, v katerih se obravnava odgovornost za okoljsko
škodo in s tem tolmačenje načela »povzročitelj plača«, je čedalje več. Primer take sodbe
je sodba C-254/08 Futura Immobiliare drl. Hozrl Futura in drugi (stroški odstranjevanja
odpadkov, ki se ne delijo po merilu dejanske povzročitve odpadkov; skladnost z načelom
plačila povzročitelja obremenitve) in sodba C-378/08 Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA,
Polimeri Europa SpA in Syndial SpA proti Ministero dello Sviluppo Economico in drugi,
kateri primer je opisan v nadaljevanju. V sporih na Sodišču Evropskih skupnosti zasledimo
tudi primere, ko so države oglobljene, ker niso sprejele vseh določb, potrebnih za
1

Glej sklepni predlog generalne pravobranilke Juliane Kokott v zadevi C-378/08 ter C-379/08 in C380/08, točka 85 in 86, z dne 20. 10. 2009.
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uskladitev z Direktivo 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in
sanacijo okoljske škode, v predpisanem roku. Tak primer sodbe je sodba C-368/08,
Komisija proti Grčiji (Helenski republiki).
Sodba sodišča v zadevi C-378/08 z dne 9. marca 2010 obravnava primer odgovornosti v
primeru razpršenega onesnaževanja in s tem spoštovanja načela »povzročitelj plača«.
Predložitveno sodišče (Tribunale amministrativo regionale della Sicilia) je na Sodišče
Evropskih skupnosti vložilo predlog za sprejetje predhodne odločbe na razlago Direktive
2004/35/ES in načela »povzročitelj plača« – nacionalna ureditev, ki upravi podeljuje
pooblastilo, da zasebnim podjetnikom odredi izvedbo sanacijskih ukrepov, ne da bi
opravila preiskavo, s katero bi se ugotovilo, kdo je odgovoren za onesnaževanje (C 113/8,
2010).
Predlog je bil vložen v okviru spora med družbama Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA,
Polimeri Europa SpA in Syndial SpA ter različnimi italijanskimi nacionalnimi, deželnimi in
občinskimi organi glede ukrepov sanacije okoljske škode, ki so jih ti organi sprejeli glede
območja Rada di Augusta (Italija), okoli katerega so naprave in zemljišča navedenih
družb.
V obravnavani zadevi je Sodišče Evropskih skupnosti podrobneje razložilo uporabo tega
načela v primeru razpršenega onesnaževanja in odgovorilo na vprašanje, ali naj
odgovarjajo za okoljsko škodo le povzročitelji škode ali tudi tisti, ki imajo na spornem
območju zemljišča oziroma tam opravljajo industrijsko dejavnost, povsem neodvisno od
njihovega morebitnega prispevka k povzročitvi škode ali krivde (Vatovec, 2010, str. 27).
Direktiva 2004/35/ES v 3. členu opredeljuje področja uporabe direktive in navaja dve vrsti
odgovornosti, to sta objektivna in krivdna odgovornost. Sama direktiva ne opredeljuje,
kako je potrebno ugotoviti vzročno zvezo. V okviru deljene pristojnosti med Unijo in
državami članicami na področju okolja spada opredelitev (ugotovitev vzročne zveze) v
pristojnost držav članic, ki imajo v zvezi s tem široko diskrecijsko pravico, da ob
upoštevanju pravil iz Pogodbe določijo nacionalne predpise, s katerimi uredijo in
konkretizirajo načelo »plača povzročitelj obremenitve«. S tega vidika je lahko v zakonodaji
države članice določeno, da ima pristojni organ pravico naložiti ukrepe sanacije okoljske
škode ob domnevi, da obstaja vzročna zveza med ugotovljeno škodo in dejavnostmi
izvajalcev, ker so njihove naprave v bližini tega onesnaževanja (Zadeva C-378/08, 55. in
56. točka).
Sodišče Evropskih skupnosti je v tem primeru, primeru odgovornosti za razpršeno
onesnaževanje, razsodilo, da pristojni organ za ugotovitev (domnevne) vzročne zveze
potrebuje verjetne dokaze. Po mnenju sodišča je treba člene 3(1)2, 4(5)3 in 11(2)4
2
3

Direktiva 2004/35/ES, 3 (1). člen, področja uporabe
Direktiva 2004/35/ES, 4 (5). člen, izjeme
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Direktive 2004/35/ES razlagati tako, da pristojni organ, če določi, da bo naložil ukrepe
sanacije okoljske škode izvajalcem, katerih dejavnosti spadajo pod prilogo III direktive, ni
zavezan ugotoviti krivde, malomarnosti ali namena izvajalcev, katerih dejavnosti se štejejo
za odgovorne za okoljsko škodo. Nasprotno, organ mora, prvič, predhodno raziskati izvor
ugotovljenega onesnaževanja, pri čemer ima diskrecijsko pravico glede postopkov,
uporabljenih sredstev in trajanja takega raziskovanja. Drugič, organ mora, v skladu z
nacionalnimi dokaznimi pravili, ugotoviti vzročno zvezo med dejavnostmi izvajalcev, na
katere se nanašajo sanacijski ukrepi, in tem onesnaževanjem (Zadeva C-378/08, izrek).

2.2

OKOLJSKA REGULACIJA V SLOVENIJI

Odgovornost za zagotovitev delovanja varstva okolja nosi država. To odgovornost
udejanja na način, da sprejema tako zakonodajo, ki na eni strani dopušča delovanje vseh
družbenih področij, na drugi strani pa jo ograjuje s spoštovanjem temeljnih človekovih
pravic. Okoljska zakonodaja mora biti sposobna učinkovitega obvladovanja številnih
problemov (sposobnost realnega delovanja) in uravnavanja interesov, ki si med seboj
konkurirajo s splošnimi zahtevami (gospodarski razvoj, stabilnost, visoka raven
zaposlenosti, tehnološki napredek, socialna varnost) (po Viler Kovačič, 1999a, str. 7).
Izhodišče okoljske zakonodaje je v Ustavi RS. Ustava v svojem 3. poglavju, Gospodarska
in socialna razmerja, v 72. (zdravo življenjsko okolje) in 73. (varovanje naravne in
kulturne dediščine) členu določa, da ima vsak pravico do zdravega življenjskega okolja ter
da je dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne
spomenike. Omenjena ustavna člena na državo in lokalne skupnosti nalagata
odgovornost, da le-te skrbijo za zdravo življenjsko okolje in da ohranjajo naravno in
kulturno dediščino. Obenem 72. člen navaja tudi odškodninsko odgovornost povzročitelja
škode v življenjskem okolju. Omenjena člena sta tako rekoč podlaga za temeljna načela
varstva okolja, ki so predstavljena v nadaljevanju.
2.2.1 ZAKON O VARSTVU OKOLJA
Primarni zakon s področja varovanja okolja je Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS št.:
41/04, 41/04, 20/06 (ZVO-1A), 39/06 (ZVO-1-UPB-1), 70/08 (ZVO-1B), 108/09 (ZVO1C)). Prvotni zakon, Zakon o varstvu okolja (ZVO), sprejet leta 1993, je v svoji zgodovini
doživel korenite spremembe predvsem na področju usklajevanja takratne zakonske
ureditve s smernicami in direktivami EU in mednarodnih organizacij.
Kot krovni predpis zakon določa temeljna načela in usmeritve za celovit pristop, obenem
pa predvideva celo vrsto podzakonskih aktov, s katerimi omogoča ureditev bolj
specializiranih razmerij, konkretnejših primerov itd. ter uvedbo sistema upravnega
delovanja za obvladovanje celotnega sistema (Viler Kovačič, 1999b, str. 9).
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ZVO-1 je podlaga za sprejem raznih podzakonskih aktov in uredb, ki urejajo področje
varstva okolja, kot so na primer uredbe o okoljskih dajatvah za onesnaževanje okolja,
uredba o ravnanju z odpadki itd.
2.2.2 TEMELJNA NAČELA VARSTVA OKOLJA
V primerjavi s prejšnjo zakonsko ureditvijo okoljske zakonodaje trenutno veljavni zakon
opredeljuje 13 temeljnih načel.
−

Načelo trajnostnega razvoja zahteva, da morata država in občina pri sprejemanju
politik, strategij, programov, planov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju
drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujati takšen gospodarski in socialni razvoj, ki
pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije upošteva enake možnosti zadovoljevanja
potreb prihodnjih in omogoča dolgoročno ohranjanje okolja. Zaradi spodbujanja
trajnostnega razvoja morajo biti zahteve za varstvo okolja vključene v pripravo in
izvajanje politik in dejavnosti na vseh področjih gospodarskega in socialnega razvoja
(ZVO-1,4. člen). Pri trajnostnem razvoju gre za ohranjanje razvoja in ne za ohranjanje
narave. Glavni argument za varstvo okolja je etična poraba, da se zagotovi prihodnjim
generacijam podobne možnosti, kot jih imajo sedanje. Obenem je potrebno
zagotavljati tudi ohranjanje blaginje sedanjim generacijam. Potrebno je poudariti, da
so vrednote različnih generacij različne, zato je pomembno, da se vsem zagotovijo
enake možnosti doseganja ciljev, pri čemer morajo biti v uravnoteženi družbi sredstva,
ki zagotavljajo preživetje, zagotovljena vsem (Vendramin, 2008, str. 7).

−

Načelo celovitosti določa, da morata država in občina pri sprejemanju politik,
strategij, programov, planov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih
zadev iz svoje pristojnosti upoštevati njihove vplive na okolje tako, da prispevajo k
doseganju ciljev varstva okolja. Sprejeti akti, ki se nanašajo na varstvo okolja, morajo
kot merilo upoštevati človekovo zdravje, počutje in kakovost njihovega življenja,
preživetje, varstvo pred okoljskimi nesrečami, zdravje in počutje drugih živih
organizmov (ZVO-1, 5. člen). Če imata država in občina na voljo več okoljevarstvenih
ukrepov, ki so enako uspešni, morata izbrati ekonomsko učinkovitejšega. V okviru
tega načela se morajo zagotavljati tudi kolektivni ukrepi, potrebni za dosego ciljev
okolja. Država mora obenem zagotavljati javne službe varstva okolja, kadar
obremenitve okolja ni mogoče odpraviti z dejavnostjo njihovih povzročiteljev ali s
storitvami drugih oseb, ki opravljajo dejavnost, povezano z varstvom okolja (Viler
Kovačič, 1999b, str. 13).

−

Načelo sodelovanja nalaga državi in občini, da morata pri sprejemanju politik, ki se
nanašajo na varstvo okolja, omogočati sodelovanje med povzročitelji obremenitve,
izvajalci javnih služb varstva okolja in drugih oseb, ki opravljajo dejavnosti varstva
okolja, in javnosti. Prav tako država zagotavlja sodelovanje in solidarnost pri reševanju
globalnih in meddržavnih vprašanj varstva okolja s sklepanjem meddržavnih pogodb,
sodelovanjem z drugimi državami v zvezi s plani, programi in posegi v okolje s

10

čezmejnim vplivom, z obveščanjem drugih držav o okoljskih nesrečah in mednarodno
izmenjavo okoljskih podatkov. Občine so med seboj solidarne in sodelujejo pri
izvajanju nalog varstva okolja iz svoje pristojnosti, da se zagotovijo okoljsko bolj
sprejemljivi, primernejši in ekonomsko učinkovitejši ukrepi varstva okolja (ZVO-1, 6.
člen). Smotrno izvajanje sodelovanja med občinami ima dobre okoljske in ekonomske
učinke. Ekonomsko in okoljsko upravičene povezave občin se odražajo pri pripravi in
izvajanju skupnih strategij ravnanja z odpadki, oskrbi s pitno vodo, odvajanju in
čiščenju odpadnih voda, pri pripravi skupnih medobčinskih programov varstva okolja,
informiranja in ozaveščanja javnosti o okoljskih zadevah. Informiranje in vključevanje
javnosti je pomembno predvsem z vidika, ker predhodno vključevanje javnosti daje
večjo garancijo za izvajanje okoljskih predpisov, projektov v fazi njihovega izvajanja.
Primeri, kot so ločevanje odpadkov pri izvoru, varstvo narave, varovanje
vodovarstvenih območij, bi bili brez sodelovanja javnosti neuspešni (Durgutović et al.,
2008, str. 10–11).
−

Načelo preventive je eno izmed najpomembnejših načel, ki določa, da morajo biti
mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi
varstva okolja zasnovani tako, da je vsak poseg v okolje načrtovan in izveden tako,
da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja (ZVO-1, 7. člen). Za uresničevanje
tega načela je treba težiti k uporabi najboljših, v praksi uspešno preizkušenih in na
trgu dostopnih zasnov, tehnologij, naprav in proizvodnih postopkov (Viler Kovačič,
1999c, str. 14). Za preprečevanje škodljivih učinkov na okolje in zdravje ljudi se
posegi v okolje usmerjajo tudi z dolgoročno naravnanimi priporočili.

−

Načelo previdnosti se prepleta z zgornjim načelom preventive. Uvajanje novih
tehnologij, proizvodnih postopkov in izdelkov je dopustno le, če ob upoštevanju stanja
znanosti in tehnike ter možnih varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih
škodljivih učinkov na okolje ali zdravje ljudi (ZVO-1, 8. člen). Kadar grozi resna in
nepopravljiva škoda okolju ali če so ogrožene njegove regeneracijske sposobnosti,
pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme biti razlog za odlaganje ukrepov (Viler
Kovačič, 1999d, str. 14).

−

Načelo odgovornosti povzročitelja določa, da je kazensko in odškodninsko
odgovoren povzročitelj čezmerne obremenitve in da mora v skladu z zakonom
odpraviti vir in posledico čezmernega onesnaževanja. Odgovoren je tudi v primeru
likvidacije ali stečaja podjetja (ZVO-1, 9. člen).

−

Načelo plačila za obremenjevanje narekuje, da povzročitelj obremenitve krije vse
stroške predpisanih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja ter
tveganja za okolje, rabo okolja ter odpravo posledic obremenjevanja okolja. Z
namenom zmanjševanja obremenjevanja okolja se lahko predpiše okoljsko dajatev
zaradi onesnaževanja ali zaradi vsebnosti okolju škodljivih snovi v surovini, polizdelku
ali izdelku, obveznost jamčenja s finančnimi sredstvi za primer poplačila stroškov
obremenjevanja okolja pri opravljanju dejavnosti in po njenem prenehanju. Prav tako
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se mora povzročitelj obremenitve zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko
povzroči okolju s svojo dejavnostjo (ZVO-1, 10. člen). Iz načela izhaja, da povzročitelj
obremenitve krije celotne stroške zaradi obremenjevanja okolja, tudi blago iz uvoza,
pri čemer velja načelo, da ti stroški ne smejo biti podcenjeni, tako da bi mu prinašali
dobiček na račun obremenjevanja okolja. Na ravni države država predpiše »ekološki
davek« za spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja in zagotavljanja uporabe
okolju manj škodljivih snovi, lokalne skupnosti pa lahko v skladu s tem načelom
predpišejo takse in povračila, ki veljajo le za posamezne prebivalce lokalne skupnosti
(po Viler Kovačič, 1999e, str. 15).
−

Načelo subsidiarnega ukrepanja nalaga odgovornost državi. Država, kot
organizacija oblasti, skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja in krije
stroške odprave teh posledic, kadar obremenjevanja okolja ni mogoče pripisati
določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti
povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti (ZVO-1, 11. člen).
Odgovornost se nanaša predvsem na pripravo in izvedbo sanacijskega programa za
odpravo posledic obremenjevanja okolja in kritje stroškov za odpravo. V primeru
kasnejšega razkritja povzročitelja obremenjevanja imata država ali občina pravico in
dolžnost izterjati vračilo stroškov za odpravo posledic onesnaževanja. Subsidiarna
odgovornost pade predvsem na državo. To velja predvsem, kadar je obremenjevanje
okolja zunaj njenih meja, vprašanja o posledicah čezmerne obremenitve na območju
RS pa s tujo državo, v kateri je vir, niso urejena. V tem primeru mora zagotoviti
pripravo in izvedbo sanacijskega programa pristojno ministrstvo za okolje, vrstni red
sanacij pa določi Vlada RS (primer: postavitev plinskih terminalov v Tržaškem zalivu).

−

Načelo spodbujanja govori o spodbudah države in občine, ki v skladu s svojimi
pristojnostmi spodbujata dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo
obremenjevanje okolja, in tiste posege v okolje, ki zmanjšujejo porabo snovi in
energije ter manj obremenjujejo okolje ali ga omejujejo pod stopnjo dopustnih meja
(ZVO-1, 12. člen). Država spodbuja uporabo okolju prijazne tehnologije.

−

Načelo javnosti določa, da so določeni okoljski podatki javni, kot so podatki o stanju
in spremembah v okolju, o postopkih in dejavnostih državnih organov, izvajalcev
javnih služb, občin in nosilcev javnih pooblastil, ki se nanašajo na okolje. To načelo
opredeljuje tudi dolžnost obveščanja javnosti in dajanje na razpolago podatkov o
okolju zainteresiranim posameznikom. Načelo opredeljuje tudi pravico sodelovanja
javnosti v postopkih sprejemanja politik, strategij, programov itd., ki se nanašajo na
varstvo okolja v državi, in pri posegih v okolje v drugih državah, ki bi lahko vplivali na
okolje v RS (ZVO-1, 13. člen).

−

Načelo varstva pravic se odraža predvsem v tej meri, da lahko sodišče ustavi poseg
v okolje, če bi le-ta povzročil neposredno nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, ali
prepove začetek izvajanja takega posega v okolje, če se izkaže velika verjetnost, da bi
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poseg povzročil takšne posledice (ZVO-1, 14. člen). Zdravo življenjsko okolje je po
Ustavi RS ena od temeljnih človekovih pravic.
−

Načelo dopustnosti posegov v okolje določa, da zakonodaja dopušča posege v
okolje, če le-ti ne povzročajo čezmerne obremenitve. Prav tako zakonodaja določa
primere, ko je potrebno za poseg v okolje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, kot je
npr. okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode (ZVO-1, 15. člen).

−

Načelo ekološke funkcije lastnine predvideva, da je pri uživanju lastninske
pravice, splošne ali posebne rabe naravnih dobrin potrebno zaradi upoštevanja
ekološke funkcije lastnine zagotoviti ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Pri rabi naravnega javnega
dobra se ta lahko rabi le tako, da ni ogroženo okolje ali njegov del. Načelo določa tudi
posebni režim uživanja lastnine in drugih pravic, ki se nanašajo na ekološko
pomembna območja ali naravne vrednote, skladno z zakonom (ZVO-1, 16. člen).

2.2.3 CILJI VARSTVA OKOLJA
Skozi opredeljena načela varstva okolja se odražajo njegovi cilji in namen. Sam namen
varstva okolja je spodbujanje takšnega družbenega razvoja, ki bo omogočal dolgoročne
pogoje za človekovo življenje, zdravje, počutje in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Cilji
pa se ne morejo doseči sami od sebe. Za dosego ciljev je potrebno predvsem spodbujati
proizvodnjo in potrošnjo, ki prispevata k zmanjševanju obremenjevanja okolja, razvoj in
uporabo tehnologij, ki odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja ter ovrednotiti
sistem plačevanja za onesnaževanje in rabo naravnih virov.
Zakonodaja opredeljuje sledeče cilje varstva okolja (ZVO-1, 2. člen):
− preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
− ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
− trajnostna raba naravnih virov,
− zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
− odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega
ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
− povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter
− opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

2.3

EKONOMSKI IN FINANČNI INSTRUMENTI VARSTVA OKOLJA

2.3.1 OPREDELITEV
OKOLJA

EKONOMSKO-FINANČNIH

INSTRUMENTOV

VARSTVA

Prvi, ki je predlagal okoljske instrumente varstva okolja, je bil Arthur Pigou v svoji knjigi
Ekonomika dobrega počutja (Economics of Welfare) leta 1920. Pigou je zagovarjal idejo,
da bi z obdavčitvijo emisij zmanjšali onesnaževanje na najbolj učinkovit način. Te ideje ni
nihče uveljavljal skoraj četrtino stoletja, dokler ni leta 1993 v ZDA strmoglavil t. i. BUT tax
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sistem (obdavčevanje energentov). Kljub padcu sistema so bili nekateri analitiki še vedno
mnenja, da je obdavčevanje »slabih stvari«, kot je npr. onesnaževanje okolja, še vedno
bolj smiselno kot obdavčevanje »dobrih stvari«, kot npr. obdavčevanje dela, naložb,
prihrankov. Ideja je dobila nov zagon z ugotovitvijo, ki so jo podpirali ugledni
strokovnjaki, da bi lahko tak »premični« davek prinesel okoljske koristi z malo stroški.
Poimenovali so jo dvojna dividenda oz. »double dividend« (Morgenstern, 1995, str. 1). V
okviru dvojne dividende se je pojavila potreba po zeleni javnofinančni reformi, katere
bistvena značilnost je bila fiskalna nevtralnost. Uvedba novih okoljskih davkov naj ne bi
vodila k splošnemu povečanju davkov, ampak bi se davčno breme prerazdelilo. Drugi
davki, kot so npr. davek na delo, bi se morali istočasno zmanjšati oz. prihodki od novih
okoljskih davkov bi se morali uporabiti za zmanjšanje davkov na delo. Takšna
javnofinančna reforma bi imela za posledico cenejše delo, kar bi omogočalo bolj
trajnostno obnašanje na nekaterih področjih (FOCUS, 2011). Okoljska javnofinančna
reforma, ki naj bi merila na povečanje okoljskih davkov ob hkratnem zmanjševanju
drugih, alokacijsko motečih obdavčitev (obdavčitev dela), naj bi odpravila neustrezno
strukturo proračunskih sredstev (Markovič Hribernik, 1998, str. 151).
Pojavljajo pa se tudi nasprotniki instrumentov varstva okolja, okoljskih davkov, ker so le-ti
v konfliktu z njihovimi interesi. Na eni strani je industrija, katera se zavzema za znižanje
takih davkov oz. za ukinitev, ker ti predstavljajo breme za podjetja. Na drugi strani je
populacija starejših ljudi, katera lahko zaradi svoje glasovalne pravice odločilno vpliva na
znižanje okoljskih davkov in s tem na nižjo raven kakovosti okolja. Glede na populacijo
ljudi sta Ono in Maeda (2001, 2002) razvila študijo medgeneracijskih okoljskih eksternalij.
V tej študiji sta proučevala, kako lahko dva vira staranja prebivalstva, daljša življenjska
doba in nižja stopnja rasti prebivalstva, vplivata na politične odločitve o okolju in na
kakovost okolja. Izkazalo se je, da imata dva vira staranja prebivalstva različne učinke na
okolje. Daljša življenjska doba prebivalstva ne vpliva na okoljske davke in nima
pozitivnega učinka na kakovost okolja, medtem ko nižja stopnja rasti prebivalstva ima
negativni učinek na okoljske davke in pozitivni vpliv na kakovost okolja. Nižja stopnja rasti
prebivalstva, glede na okoljske davke in na kakovost okolja, je obratno sorazmerna. Ta
lahko privede do prekomernega kopičenja kakovosti okolja (Tetsuo, 2005, str. 165–187).
Zaradi naraščanja javnofinančnih pritiskov in zahtev po čistejšem okolju je instrumente
varstva okolja uvedla že velika večina držav OECD (Morgenstern, 1995, str. 15). So
privlačni instrumenti okoljske politike, kateri pomagajo pri proračunskem primanjkljaju.
Bistvo ekonomskih in finančnih instrumentov varstva okolja je, da država z njimi
pospešuje in spodbuja doseganje ciljev varstva okolja (ZVO-1, 111. člen). Omenjene
instrumente delimo na regulativne, klasične instrumente, in na ekonomske, tržne
instrumente. Glavni namen obeh instrumentov je vplivanje države na sprejemanje
odločitev gospodarskih in drugih predpisov v korist varovanja okolja, zagotoviti
odgovornost onesnaževalca za nastalo obremenitev okolja ter poskrbeti za preprečevanje
pretiranega obremenjevanja okolja (Petkovšek, 2007, str. 21).
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Uvajanje ekonomskih instrumentov v zakonsko regulativo varstva okolja je predvsem v
tem, da se povzročiteljem obremenjevanja okolja zagotovi vir za zmanjševanje
onesnaženosti in vzpostavljanje tržnih razmer za spodbujanje varstva okolja in varčevanja
z naravnimi viri. Ekonomski instrumenti zagotavljajo vključitev okoljskih stroškov v
poslovne stroške podjetja, hkrati pa so lahko ustrezna motivacija za zmanjševanje
onesnaževanja in vir prihodkov, ki jih je mogoče racionalno uporabiti za varstvo okolja
(ARSO, Financiranje varstva okolja, 2010, str. 14).
V ZVO-1 so opredeljeni naslednji ekonomski in finančni instrumenti varstva okolja (ZVO-1,
111. člen):
− okoljske dajatve,
− zavarovanja, bančne garancije in druge oblike finančnega jamstva,
− krediti z ugodnejšo obrestno mero za naložbe, ki prispevajo k varstvu okolja (Ekološki
sklad RS),
− kavcije in druge oblike varščin,
− trgovanje s pravicami do emisij,
− skupne naložbe v projekte zmanjševanja obremenjevanja okolja,
− sredstva proračuna.
Z okoljskimi dajatvami se obdavčuje onesnaževanje okolja. Osnova za določitev za
onesnaževanje okolja je vrsta, količina ali lastnosti emisije iz posameznega vira, vrsta,
količina ali lastnosti odpadkov, vsebnost okolju škodljivih snovi v surovini, polizdelku ali
izdelku. Zavezanec za plačilo dajatve je oseba, ki povzroča onesnaževanje okolja z
emisijami, odpadki ali oseba, ki proizvaja ali uporablja ali daje na trg surovine, polizdelke,
izdelke, ki vsebujejo okolju škodljive snovi (ZVO-1, 112. člen). Okoljske dajatve so
prihodek proračuna države. Ko gre za onesnaževanje lokalnega pomena, lahko predpiše
okoljske dajatve tudi občina. V tem primeru so okoljske dajatve, predpisane s strani
občine, prihodek proračuna občine.
Vlada povzročiteljem obremenjevanja okolja določi, da si morajo pri opravljanju dejavnosti
ali po njenem prenehanju zagotoviti finančno jamstvo v obliki sklenitve zavarovanja ali
bančne garancije za primer poplačila stroškov obremenjevanja okolja. Vlada določi tudi
primere, za katere je potrebno zagotoviti finančno jamstvo, osebo, ki je do sredstev
finančnega jamstva upravičena v primeru prenehanja povzročitelja, višino sredstev
finančnega jamstva in čas jamčenja (ZVO-1, 115. člen).
Ekološki sklad RS opravlja naloge spodbujanja razvoja na področju varstva okolja z
dajanjem kreditov z ugodno obrestno mero za naložbe, ki prispevajo k varstvu okolja, z
izdajanjem garancij in drugih oblik poroštev, opravljanjem finančnih, ekonomskih in
tehničnih svetovanj ter drugih nalog, ki se nanašajo na izvajanje državne politike. Sklad
pridobiva sredstva namensko iz sredstev, pridobljenih po zakonu, ki urejajo lastniško
preoblikovanje podjetij, iz sredstev državnega proračuna, z dotacijami in darili domačih in
tujih oseb in držav. Namenska sredstva sklada se uporabljajo predvsem za kreditiranje
naložb v infrastrukturo varstva okolja državnega in lokalnega pomena, v naprave in
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tehnologije varstva okolja, v izdelke, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja, za rabo
obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, za ukrepe prilagoditev
povzročiteljem obremenitve okolja (ZVO-1, 143., 145. in 146. člen).
Vlada lahko predpiše tudi kavcije ali druge oblike varščine za proizvajalce, ki organizirano
zagotavljajo vračilo izrabljenih ali neuporabnih naprav, tehnologij, izdelkov oziroma
njihove embalaže ali na drug organiziran način zmanjšujejo negativne učinke svojega
delovanja, ter za potrošnike, ki izrabljene ali neuporabne naprave, tehnologije ali izdelke
oziroma njihovo embalažo vrnejo proizvajalcu5 (ZVO-1, 116. člen).
Z možnostjo zmanjševanja onesnaževanja okolja z najmanjšimi možnimi stroški in na
ekonomsko učinkovit način omogoča država trgovanje s pravicami do emisije v vode, zrak
in tla. Pravica obsega določeno količino snovi, ki jo v določenem časovnem obdobju
povzročitelj obremenjevanja lahko izpusti v okolje (ZVO-1, 117. člen). Za pridobitev
pravice do trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov (emisijskih kuponov) mora
vsak upravljavec naprave, ki povzroča emisijo toplogrednih plinov, pridobiti dovoljenje za
izpuščanje toplogrednih plinov6.
Za zmanjševanje obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini na stroškovno
najučinkovitejši način država omogoča skupne naložbe v projekte zmanjševanja
obremenjevanja okolja. Za spodbujanje skupnih naložb država določi način porabe
sredstev državnega proračuna, ki se lahko porabijo za skupno naložbo, kot so neposredne
naložbe v skupno naložbo, oprostitev ali zmanjšanje plačila okoljskih dajatev za skupno
naložbo ali odkup enot zmanjšanja emisij, skladno z ratificirano in objavljeno mednarodno
pogodbo (ZVO-1, 140. in 142. člen).
Sredstva proračuna se, poleg financiranja državnih nalog, uporabijo še za izvajanje
posebnih oblik izobraževanja in ozaveščanja javnosti v zvezi z okoljem, sofinanciranje
programov nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju varstva okolja, za
financiranje drugih dejavnosti, spodbujanje posegov v okolje, s katerimi se občutno
zmanjšuje poraba snovi in energije ter preprečuje in zmanjšuje obremenjevanje okolja,
spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, spodbujanje okolju
prijazne proizvodnje, sofinanciranje infrastrukture lokalnega pomena (ZVO-1, 147. člen).

5

Primer: Poslovna politika družbe Interseroh – odkup starih gospodinjskih aparatov.
Skupno število emisijskih kuponov, ki so bili v RS razdeljeni v prvem obdobju trgovanja
(2005–2007) znaša 26.275.969 t CO2 (1 kupon = 1 tona CO2) (Focus, 2010). Količina emisijskih
kuponov, ki je predvidena za razdelitev upravljavcem naprav v drugem trgovalnem obdobju
(2008–2012), je 41.494.687 t CO2 oziroma v povprečju 8.298.937 t CO2 na leto (Odlok o državnem
načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2008 do 2012, Ur. list RS, št. 42/07, 70/07).
6
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2.3.2 PRIMERJAVA EKONOMSKIH IN FINANČNIH INSTRUMENTOV VARSTVA
OKOLJA PO STAREM (ZVO) IN NOVEM ZAKONU O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1)
Prvotni zakon o varstvu okolja (ZVO) je ekonomske in finančne instrumente varstva okolja
poimenoval s pojmom financiranje varstva okolja. Instrumenti varstva okolja se danes v
praksi kaj dosti ne razlikujejo od prvotnih. Priča samo razširjeni različici omenjenih
instrumentov z dodatkom novih, aktualnih instrumentov, ki so posledica usklajevanja
zakonodaje s smernicami in direktivami EU in mednarodnih organizacij.
ZVO je vseboval sedeče ekonomske in finančne instrumente varstva okolja (ZVO, od 77.
do 89. člena):
− stroški povzročitelja obremenjevanja okolja, katere je razdelil na redne stroške,
odškodnine in nadomestila za razvrednotenje in nevarnost, stroške odprave posledic
poškodb in zlorabe okolja ter takse in povračila,
− olajšave in spodbude,
− javne stroške varstva okolja,
− skladi.
Prvi sklop instrumentov po ZVO, stroški povzročitelja obremenjevanja okolja, so primerljivi
z ekonomskimi in finančnimi instrumenti po ZVO-1, kot so okoljske dajatve, zavarovanja,
bančne garancije in druge oblike finančnega jamstva. V obeh primerih je govora o
odškodninski odgovornosti povzročitelja obremenjevanja, razvrednotenja okolja.
V drugem sklopu, olajšave in spodbude, je zakonodajalec v ZVO-1 le-te poimenoval kot
kavcije in druge oblike varščin, prvotni namen uvedbe tega instrumenta pa je ostal isti.
ZVO je v tem sklopu še odločal o znižanju in oprostitvi takse za obremenjevanje med
izvajanjem sanacijskih del. Tega v ZVO-1 ne zasledimo.
Tretji sklop instrumentov po ZVO so javni stroški varstva okolja. Javni stroški varstva
okolja po ZVO imajo enak namen kot sredstva proračuna po ZVO-1. V obeh primerih
država zagotavlja sredstva za financiranje varstva okolja. ZVO-1 opredeljuje še skupne
naložbe v projekte zmanjševanja obremenjevanja okolja.
Četrti sklop instrumentov po ZVO, skladi, opredeljuje namen Ekološkega Sklada RS na
način, kot ga poznamo še danes.
Kot je bilo govora v samem uvodu tega podpoglavja, je bil prvotni zakon deležen
usklajevanj s smernicami in direktivami EU in mednarodnih organizacij. Zaradi
usklajevanja slovenske zakonodaje z evropsko zakonodajo lahko ugotovimo, da ZVO med
svoje ekonomske in finančne instrumente ni uvrstil trgovanja s pravicami do emisij.
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Trgovanje s pravicami do emisij je nov ekonomski in finančni instrument, ki ga
povezujemo s podpisom Kjotskega protokola o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov7.

7

Slovenija je protokol podpisala oktobra 1998, ratificirala ga je julija 2002. S podpisom se je
obvezala, da bo v prvem ciljnem obdobju za osem odstotkov zmanjšala emisije toplogrednih plinov
glede na izhodiščno leto 1986, ko so bile emisije toplogrednih plinov najvišje. Leta 1986 so bile
emisije toplogrednih plinov v Sloveniji 20,60 milijona ton ekvivalenta CO2, osemodstotno
zmanjšanje pa pomeni, da Slovenija v obdobju 2008–2012 v povprečju ne bo smela preseči 18,95
milijona ton emisij ekvivalenta CO2 na leto. Celotni ocenjeni stroški izvajanja Kjotskega protokola v
Sloveniji znašajo v ugodnejšem primeru okoli 5,5 milijarde tolarjev letno, v manj ugodnem primeru
pa okoli 10 milijard tolarjev letno (Delo, 2005).
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3 OKOLJSKE DAJATVE IN MEDNARODNA PRIMERJAVA
Z nastankom okoljskih in ekoloških problemov so se v zadnjih letih začeli pojavljati t. i.
okoljski davki. Čeprav jih zasledimo v večini držav članic, so ti davki predvsem davki
prihodnosti (Kranjc, 2003, str. 55).
Literatura nam ponuja različne definicije o okoljskih dajatvah, s kakšnim namenom so
uvedene, kdo so zavezanci za plačilo itd. Okoljske dajatve (velikokrat zasledimo izraz
okoljski davki) so neke vrste gospodarskih instrumentov za reševanje okoljskih problemov.
Namenjene so predvsem za zagotavljanje gospodarskih spodbud za ljudi in podjetja ter za
promocijo ekološko trajnostnega razvoja (JACSES, 2010).
Na spletnem portalu Kazalci okolja v Sloveniji so okoljske dajatve opredeljene kot
ekonomski instrumenti varstva okolja, katerih glavni namen je spodbujanje zmanjševanja
obremenitev okolja z uporabo načela »povzročitelj plača«, po katerem se stroški, nastali s
škodo, povzročeno okolju, vsaj delno vključujejo med proizvodne stroške (Kazalci okolja v
Sloveniji, 2010). Okoljske dajatve naj bi zavezance spodbujale k okolju prijaznejši porabi
nekaterih energentov. Okoljske dajatve lahko obdavčujejo uporabo škodljivih snovi,
uporabo nekaterih energentov ali proizvodnjo, ki ima neželene učinke. Pobrana sredstva
se večinoma porabljajo namensko, in sicer za spodbujanje ekološke porabe in proizvodnje
(Klun, 2010, str. 98).
Ker se okoljske dajatve velikokrat omenjajo kot davki, je pomembno, da jih nekako
uvrstimo v davčni sistem. Poznamo najrazličnejše klasifikacije javnih prihodkov in davkov.
Vse javne prihodke lahko delimo v davčne in nedavčne prihodke. Davčni prihodki kot
prisilne dajatve se delijo na davke in prispevke. Pri davkih praviloma ne moremo določiti,
kaj bodo davkoplačevalci zanje dobili. Pri prispevkih je zveza med koristjo in prispevkom
lažje ugotovljiva. S finančnega stališča je razlikovanje med davki in prispevki
nepomembno, ker sta oboje prisilni dajatvi. Nedavčni prihodki so najrazličnejši prihodki,
kot so cene javnih storitev, takse, dajatve, dobički javnih podjetij, prejete donacije iz
tujine itd. Načelo pri določanju teh prihodkov bi moralo biti, da so to samo nadomestila za
stroške, ki nastajajo pri zagotavljanju javnih dobrin. Država s temi cenami ne sme
(oziroma ne bi smela) neupravičeno služiti. Okoljske dajatve uvrščamo med druge
posredne davke. V državnem proračunu jih zasledimo v razdelku drugi davki na uporabo
blaga ali opravljanje storitev v okviru konta 7074. Tu je pomembno opozoriti, da se
okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 beleži v državnem proračunu v
okviru konta 7041.
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3.1 VRSTE OKOLJSKIH DAJATEV PO TRENUTNI ZAKONODAJI V
SLOVENIJI
Kot je bilo že povedno v poglavju 2.3 Ekonomski in finančni instrumenti varstva okolja,
ZVO-1 v 112. členu opredeljuje okoljske dajatve. V Sloveniji imamo trenutno zakonsko
opredeljenih 9 okoljskih dajatev (CURS, 2010), in sicer:
1. okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2),
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil,
4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum,
5. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže,
6. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in
elektronske opreme,
7. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin,
8. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
9. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.
3.1.1 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE ZRAKA Z EMISIJO CO2
Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 je uzakonjena v Uredbi o okoljski
dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. list RS, št.: 43/05,
58/05, 87/05, 20/06, 78/08, 39/10). Uredba opredeljuje zavezance za plačilo, osnovo in
način obračunavanja in višino okoljske dajatve. Na podlagi uredbe se okoljska dajatev
plačuje zaradi onesnaževanja zraka z emisijo CO2 pri zgorevanju goriva in pri sežiganju
gorljivih organskih snovi. Na podlagi spremembe uredbe v letu 2008 (Ur. list RS, št.
78/08) se okoljska dajatev zaradi onesnaževanje zraka z emisijo CO2 plačuje tudi zaradi
uporabe fluoriranih toplogrednih plinov (F-plini). Zavezanci za plačilo okoljske dajatve so
različni, glede na to, na kakšen način onesnažujejo okolje z emisijo CO2. Zavezanec za
plačilo okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva je pravna ali fizična oseba, ki uporablja
gorivo za zgorevanje. Obveznost obračuna in plačila dajatve nastane, ko je gorivo prvič
dano v promet v RS, ob pridobitvi goriva iz držav članic EU in ob uvozu goriva iz tretjih
držav. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi sežiganja gorljivih organskih snovi je
upravljavec naprave, ki ima v posesti kurilno napravo, industrijsko peč ali sežigalnico
odpadkov. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe F-plinov je pravna ali
fizična oseba, ki uporablja te pline (Uredba, 6., 12., 28.b člen). Osnova za obračun
okoljske dajatve je enota obremenitve (EO) in je enaka emisiji 1 kg CO2. Znesek na enoto
obremenitve vsako leto določi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS.
Okoljska dajatev je prihodek proračuna RS. To velja pri zgorevanju goriva. Za sežiganje
gorljivih organskih snovi se okoljska dajatev plačuje med koledarskim letom v obliki
mesečnih akontacij (Uredba, 5. in 6. člen). Prav tako je osnova za obračun okoljske
dajatve pri uporabi F-plinov enota obremenitve. Seštevek EO je enak odstotku zmnožka
mase posameznega F-plina in njegovega potencialnega globalnega segrevanja, glede na

20

namen uporabe plina8. Pravico do vračila vplačane okoljske dajatve zaradi zgorevanja
goriva ima glede na 19. člen uredbe:
- pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik za gorivo, ki ga iznese v druge
države članice EU ali izvozi, če dokaže, da je bila okoljska dajatev zaradi zgorevanja
goriva plačana in je bilo gorivo izneseno z območja RS ali izvoženo iz območja EU,
- zavezanec, ki je upravljavec naprave za soproizvodnjo toplotne in električne energije
in je nabavil gorivo, za katero je bila okoljska dajatev že plačana,
- zavezanec, ki je upravljavec naprave, za katero je pridobil dovoljenje za izpuščanje
toplogrednih plinov po predpisih o varstvu okolja, pa ni energetsko intenzivno podjetje
in je nabavil gorivo, za katero je bila okoljska dajatev že plačana,
- zavezanec, ki je sklenil z MOP pogodbo o zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijo
CO2 in je nabavil gorivo, za katero je bila okoljska dajatev že plačana,
- oproščeni proizvajalec, ki je ob nabavi plačal okoljsko dajatev zaradi zgorevanja
goriva.
3.1.2 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI UPORAVE
MAZALNIH OLJ IN TEKOČIN
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin je
uzakonjena v Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih
olj in tekočin (Ur. list RS, št.: 53/05, 19/10). Na podlagi uredbe se okoljska dajatev
plačuje zaradi uporabe mazalnih olj, ki so lahko mineralnega ali sintetičnega izvora.
Mazalna olja so glede na odmero okoljske dajatve razvrščena v prvi in drugi tarifni razred
na podlagi kombinirane nomenklature (Uredba, 3. člen). Zavezanec za plačilo te dajatve je
pravna ali fizična oseba, ki rabi mazalna olja, plačnik pa je oseba, ki daje ta olja v promet.
Če povzamemo, zavezancu okoljsko dajatev zaračunava oseba, ki daje mazalna olja v
promet (Uredba, 5. člen, 2. in 3. odstavek). Osnova za obračun okoljske dajatve je masa
mazalnega olja, izražena v kilogramih. Mazalna olja se razvrščajo v dva razreda, prvi in
drugi razred. Če se mazalno olje na podlagi carinske nomenklature razvršča v prvi tarifni
razred, se dajatev plača v višini 100 %, če pa je razvrščeno v drugi tarifni razred, se
dajatev plača v višini 50 % (Uredba, 6. člen). Obveznost za obračun nastane, ko je
mazalno olje prvič dano v promet na ozemlju RS, če gre za proizvodnjo oziroma ob
pridobitvi mazalnega olja iz druge države članice EU oziroma ob uvozu mineralnega olja iz
tretjih držav (Uredba, 5. člen, 1. odstavek). Do vračila okoljske dajatve je upravičen
proizvajalec, pridobitelj, uvoznik ali druga pravna oseba, ki mazalna olja, za katera je bila
dajatev plačana, ali avtomobile, stroje in druge naprave, ki vsebujejo mazalna olja, za
katera je bila prav tako plačana dajatev, iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi
(Uredba, 12. člen, 1. odstavek).

8

Nameni uporabe F-plinov, od katerih je odvisna višina okoljske dajatve, so: ali gre za polnjenje
opreme, ki vsebuje F-pline, pri njegovi proizvodnji ali proizvodnji izdelkov, ki to opremo vsebujejo
(5 %), ali gre za polnjenje nepremične opreme, ki vsebuje F-pline, ob njegovi prvi namestitvi
(5 %), ali gre za vzdrževanje opreme, ki vsebuje F-pline (100 %) (Uredba o okoljski dajatvi za
onesnaževanje zraka z emisijo CO2, 28.a člen).
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3.1.3 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI NASTAJANJA
IZRABLJENIH MOTORNIH VOZIL
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil je
uzakonjena v Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
izrabljenih motornih vozil (Ur. list RS, št.: 87/05, 118/05). Na podlagi uredbe so motorna
vozila razvrščena v tri kategorije, v M1, M2 in M3 (Uredba, 2. člen). Zavezanec za plačilo
te dajatve so proizvajalci motornih vozil, osebe, ki zaradi opravljanja svoje dejavnosti
pridobivajo motorna vozila v drugi državi članici EU in jih vnesejo na ozemlje EU, uvozniki
motornih vozil ter fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki in uvažajo motorna vozila ali
pridobivajo vozila v drugi državi članici ter jih vnašajo na ozemlje EU (Uredba, 4. člen, 2.
odstavek). Zavezancu in fizični osebi, ki ni samostojni podjetnik posameznik, odmeri
okoljsko dajatev na podlagi prijave o pridobitvi motornega vozila pristojni davčni organ
(Uredba, 4. člen, 4. odstavek). Osnova za obračun okoljske dajatve je masa motornega
vozila, izražena v kg, kateri se odšteje masa voznika (to je 75 kg) (Uredba, 5. člen, 1.
odstavek). Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je vozilo prvič dano v
promet na ozemlju RS, če gre za proizvodnjo, ob pridobitvi motornega vozila iz druge
države članice EU in ob uvozu vozila iz tretjih držav (Uredba, 4. člen, 1. odstavek). Do
vračila okoljske dajatve je upravičen proizvajalec, proizvajalec, ki je motorna vozila
oplemenitil, pridobitelj, uvoznik ali druga pravna in fizična oseba, ki motorna vozila iznese
v drugo državo članico EU ali jih izvozi (Uredba, 11. člen, 1. odstavek)
3.1.4 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI NASTAJANJA
IZRABLJENIH GUM
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum je opredeljena
v Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Ur.
list RS, št.: 32/06). Gume, za katere se plačuje okoljska dajatev, so opredeljene v prilogi
1, ki je sestavni del uredbe (Uredba, 2. člen, 2. odstavek). Zavezanec za plačilo te dajatve
je oseba, ki daje gume v promet v RS in je proizvajalec ali pridobitelj gum, ter proizvajalec
obnovljenih gum (Uredba, 5. člen, 2. odstavek). Osnova za obračun okoljske dajatve sta
EO zaradi nastajanja izrabljenih gum in letno nadomestilo za vodenje evidence
zavezancev za plačilo okoljske dajatve. Na podlagi uredbe nastane obveznost za obračun
okoljske dajatve, ko so gume, proizvedene v RS, prvič dane v promet v RS ali prvič dane v
uporabo, za gume, pridobljene v drugi državi članici EU ali uvožene iz tretjih držav, prvič
dane v promet v RS ali prvič dane v uporabo, ter za rabljene gume, pridobljene v drugi
državi članici EU ali uvožene iz tretjih držav, prvič dane kot obnovljene gume v promet v
RS ali prvič dane v uporabo, če je njihov proizvajalec tudi končni uporabnik (Uredba, 5. in
6. člen). Do vračila okoljske dajatve, vplačane od seštevka EO, je upravičena pravna
oseba, ki gume, za katere je bila okoljska dajatev plačana, iznese v drugo državo članico
EU ali jih izvozi (Uredba, 11. člen, 1. odstavek).
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3.1.5 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI NASTAJANJA
ODPADNE EMBALAŽE
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže je
opredeljena v Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže (Ur. list RS, št.: 32/06, 65/06, 78/08, 19/10). Definicija embalaže in odpadne
embalaže je navedena v Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. list RS,
št.: 84/06, 106/06, 110/07), ki določa, da so embalaža vsi izdelki, iz katerega koli
materiala, namenjeni temu, da blago, ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke,
obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove
dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika (Uredba, 3. člen, 1.
točka). Glede na funkcijo embalaže, embalažo delimo na primarno (prodajno), sekundarno
(skupinsko) in terciarno (transportno). Zavezanec za plačilo te dajatve je pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki daje embalažo, embalirano blago
prvič v promet v RS in je opredeljen kot embaler, pridobitelj embaliranega blaga,
proizvajalec in pridobitelj embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga (Uredba, 5.
člen, 2. odstavek). Osnova za obračun okoljske dajatve so letno nadomestilo zaradi
vodenja evidenc plačnikov okoljske dajatve, EO zaradi nastajanja odpadne embalaže in
število EO za posamezno vrsto embalaže (Uredba, 5. člen, 1. odstavek). Obveznost za
obračun okoljske dajatve nastane, ko je blago, embalirano v RS, prvič dano v promet ali
ko je prvič uporabljeno, embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici EU ali
uvoženo iz tretjih držav, prvič dano v promet v RS ali ob prvi uporabi embaliranega blaga,
če je embaler tega blaga tudi njegov končni uporabnik ter embalaža, ki ni namenjena
embaliranju blaga, pridobljena v drugi državi članici EU ali uvožena iz tretjih držav ali
proizvedena v RS, prvič dana v promet v RS ali ob njegovi prvi uporabi, če je pridobitelj ali
proizvajalec te embalaže njegov končni uporabnik (Uredba, 6. člen). Do vračila okoljske
dajatve je upravičena pravna oseba, ki embalažo ali embalirano blago, za katera je bila
okoljska dajatev plačana, iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi iz območja EU
(Uredba, 11. člen, 1. odstavek).
3.1.6 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI NASTAJANAJA
ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in
elektronske opreme (EE-opreme) je opredeljena v Uredbi o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Ur. list
RS, št.: 32/06, 65/06, 78/08). Odpadna električna in elektronska oprema je odpadek
vključno z vsemi sestavinami, podsklopi in potrošnim materialom , ki so del EE-opreme, ko
se le-ta zavrže (Uredba, 3. člen, 2. točka). Na podlagi spremembe uredbe v letu 2008 (Ur.
list RS, št.: 78/08) se okoljska dajatev plačuje tudi za prenosne baterije in akumulatorje9,
9

Za prenosne baterije in akumulatorje se štejejo baterije, gumbaste celice, baterijski sklopi ali
akumulatorji, ki so zapečateni, ročno prenosljivi in niso baterije ali akumulatorji za avtomobile in za
industrijsko rabo (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
električne in elektronske opreme, 3. člen, 6. odstavek).
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ki se pretežno uporabljajo v gospodinjstvih, le-ti pa se za namene te uredbe štejejo za EEopremo. Zavezanec za plačilo te dajatve so proizvajalci in pridobitelji EE-opreme za
EE-opremo, ki jo dajejo v promet v RS ali jo sami uporabljajo kot končni uporabniki
(Uredba, 5. člen, 2. odstavek). Zavezanci morajo voditi evidenco o dajanju te opreme na
trg ločeno po vrsti in količini opreme. Iz evidence mora biti razvidna tarifna oznaka, število
kosov in masa po tarifnih oznakah, razredi in tipi opreme ter masa in tarifne oznake, ki jih
proizvajalec EE-opreme iznese na območje EU. Osnova za obračun okoljske dajatve so
letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc zavezancev za plačilo okoljske dajatve, EO
zaradi nastajanja odpadne EE-opreme in število EO za posamezen razred EE-opreme.
Obveznost za obračun dajatve nastane, ko je EE-oprema, proizvedena v RS, prvič dana v
promet v RS ali prvič uporabljena v RS, če je proizvajalec te opreme tudi njen končni
uporabnik in za EE-opremo, ki je pridobljena v drugi državi članici EU ali uvožena iz tretjih
držav, prvič dana v promet v RS ali ob prvi uporabi te opreme v RS, če je njen pridobitelj
končni uporabnik (Uredba, 5. in 6. člen). Do vračila okoljske dajatve je upravičena pravna
oseba, ki EE-opremo, za katero je bila okoljska dajatev plačana, iznese v drugo državo
članico EU ali jo izvozi (Uredba, 11. člen, 1. odstavek).
3.1.7 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI UPORABE
HLAPNIH ORGANSKIH SPOJIN
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih
spojin (Ur. list RS, št.: 112/07, 16/09) se obračunava okoljska dajatev zaradi
onesnaževanja okolja s hlapnimi organskimi spojinami, ki nastanejo pri uporabi organskih
topil v nekaterih barvah, lakih, proizvodih za ličenje avtomobilov in pri uporabi čistil z
vsebnostjo teh spojin. Zavezanec za plačilo te dajatve so proizvajalci ali pridobitelji
proizvodov z organskimi topili s sedežem v RS, če njihova letna količina vseh pridobljenih
in proizvedenih proizvodov ne presega 150 kg oziroma 4.000 l. Osnova za obračun
okoljske dajatve sta letno nadomestilo zaradi vodenja evidenc proizvajalcev in
pridobiteljev proizvodov z organskimi topili in EO zraka z emisijo hlapnih organskih spojin
(EO je enaka emisiji 0,1 kg hlapnih organskih spojin, ki jih vsebuje izdelek z organskimi
topili). Obveznost za obračun nastane, ko so proizvodi z organskimi topili, proizvedeni v
RS, prvič dani v promet v RS ali prvič dani v uporabo, če je njihov proizvajalec tudi njihov
končni uporabnik, in kadar so proizvodi z organskimi topili, pridobljeni v drugi državi
članici EU ali uvoženi iz tretjih držav, prvič dani v promet v RS ali prvič dani v uporabo, če
je njihov pridobitelj tudi njihov končni uporabnik (Uredba, 5. člen). Do vračila okoljske
dajatve, vplačane od seštevka enot obremenitve, je upravičena pravna oseba in
samostojni podjetnik posameznik, ki proizvode z organskimi topili, za katere je bila
okoljska dajatev plačana, iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi (Uredba, 11.
člen).
3.1.8 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA
ODPADNIH VODA
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je uzakonjena
v Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.
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list RS, št.: 104/09, 14/10). Uredba opredeljuje osnove za obračun okoljske dajatve, višino
in zavezance za plačilo. Na podlagi uredbe se okoljska dajatev plačuje zaradi
onesnaževanja okolja zaradi odvajanja industrijske in komunalne odpadne vode.
Prejemnik okoljske dajatve za odvajanje industrijske in komunalne odpadne vode je
občina. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode
je pravna ali fizična oseba, ki pri izvajanju svoje dejavnosti povzroča onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja industrijske odpadne vode (Uredba, 7. člen). Zavezanec mora voditi tudi
obratovalni monitoring, ki je osnova za določitev seštevka EO. Prav tako je zavezanec za
plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode uporabnik stavbe, v
kateri nastaja komunalna odpadna voda, kateri z odvajanjem komunalne odpadne vode
povzroča obremenjevanje okolja. Osnova za obračun okoljske dajatve zaradi industrijske
odpadne vode je seštevek EO, doseženih v preteklem koledarskem letu z odvajanjem te
vode na vseh izpustih (Uredba, 8. člen). Seštevek EO se izračuna na podlagi podatkov o
količini odpadne vode, navedene v obratovalnem monitoringu. Izračun za okoljsko dajatev
je seštevek podatkov EO za preteklo leto, podatkov o učinku čiščenja komunalne ali
skupne čistilne naprave in znesek za EO. Za komunalno odpadno vodo je osnova za
obračun okoljske dajatve seštevek EO, ki nastanejo v tekočem koledarskem letu zaradi
odvajanja komunalne odpadne vode na celotnem območju, na katerem je predpisano
izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (Uredba, 12. člen). Izračun za pačilo okoljske dajatve za komunalno
odpadno vodo je mesečni obračun, ki predstavlja seštevek EO na letni ravni za preteklo
koledarsko leto. Uredba ne opredeljuje vračila okoljske dajatve. Zavezanci za plačilo
okoljske dajatve vplačujejo dajatev v proračun RS, nato pa se po določeni proceduri del
sredstev dodeli občini za odobrene namenske investicije. Zavezanci ne morejo več
uveljavljati oprostitve plačila zaradi naložb, ker bi se to štelo za državno pomoč.
3.1.9 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA
ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih je
uzakonjena v Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
na odlagališčih (Ur. list RS, št. 70/10). Ta uredba nadomešča staro uredbo o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. list RS, št. 129/04, 68/05,
28/06, 132/06, 71/07, 36/08, 85/08), ki je veljala do septembra 2010. Na podlagi uredbe
se okoljska dajatev plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih
odpadkov ali odpadkov, ki niso komunalni, na odlagališču za inertne, nenevarne in
nevarne odpadke (Uredba, 2. člen). Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko
so odpadki odloženi na odlagališče, ki je javna infrastruktura, namenjena izvajanju
občinske gospodarske javne službe varstva okolja, ali odloženi na odlagališče, ki ni
infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe (industrijsko
odlagališče) (Uredba, 6. člen). Glede na to, da uredba opredeljuje dve vrsti odlagališč, sta
zavezanca za plačilo te okoljske dajatve različna. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve
zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je javna infrastruktura, je upravljavec
odlagališča. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov na
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odlagališču, ki ni javna infrastruktura, je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki z odlaganjem odpadkov povzroča obremenjevanje okolja, s tem da je
plačnik okoljske dajatve upravljavec odlagališča, ki ni javna infrastruktura (Uredba, 7. in
10. člen). Osnova za obračun dajatve je EO okolja, ki je enaka kilogramu odloženih
odpadkov na odlagališču. Število EO za posamezen kilogram odpadkov je različno, glede
na to, ali gre za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke. Okoljska dajatev se izračuna
tako, da se seštevek EO pomnoži z zneskom na EO okolja (Uredba, 2. in 4. člen). Glede
na zavezanca za plačilo okoljske dajatve, je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je javna infrastruktura, prihodek proračuna
občine, kjer povzročitelji odpadkov prepuščajo ali oddajajo odpadke izvajalcu obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uredba, 7.
člen). Okoljsko dajatev, ki se plačuje zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki ni
javna infrastruktura, je prihodek proračuna države (Uredba, 10. člen). Uredba ne
opredeljuje vračila okoljske dajatve. Na podlagi 3. odstavka, 7. člena ZFO-1 (Ur. list RS,
št.: 123/06, 57/08) je okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so
javna infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe
varstva okolja, prihodek občine.

3.2

PRIMERJAVA OKOLJSKIH DAJATEV

Kot je bilo na začetku poglavja omenjeno, imamo v Sloveniji trenutno devet okoljskih
dajatev. V nadaljevanju bodo predstavljene primerjave okoljskih dajatev po osnovi in
višini dajatve ter koliko dajatev se je dejansko pobralo v določenem obdobju v Sloveniji.
Višino zneskov za posamezno okoljsko dajatev letno določi Vlada RS s sklepom, ki se
objavi v Uradnem listu RS.
Višina zneska za posamezno okoljsko dajatev se je z leti spreminjala, zadnja obdobja (od
leta 2007 dalje) pa ne beležimo večjih sprememb na tem področju. Na podlagi preteklih
sklepov Vlad RS o določitvi zneska EO, primer okoljske dajatve onesnaževanja okolja
zaradi odvajanja odpadne vode, je znašal znesek za EO leta 1998 8,76 EUR, leta 1999
11,68 EUR, leta 2000 15,02 EUR, leta 2001 19,20 EUR, leta 2002 24,95 EUR, leta 2003 in
2004 25,66 EUR, leta 2005 26,02 EUR, leta 2006 26,04 EUR. Od leta 2007 do leta 2010
znaša višina EO za odpadno vodo 26,4125 EUR (Sklep o določitvi cene za enoto
obremenitve voda, Ur. list RS, št. 2/97, 84/97, 90/98, 110/99, 125/00, 109/01, 117/02,
13/04, 19/05, 120/05, 138/06, 87/08, 16/09).
Prav tako beležimo spremembo zneska EO za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (leta 2007 je znašala 0,0584 EUR/kg
izrabljenih motornih vozil, od leta 2008 dalje pa 0,0063 EUR/kg izrabljenih motornih vozil)
ter zneska za EO za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih
gum (leta 2009 je znašala 0,1460 EUR/kg, leta 2010, 2011 pa 0,0054 EUR/kg). Višina
zneska okoljske dajatve je prirejena oceni sredstev, potrebnih za izvedbo aktivnosti na
določenih okoljskih področjih. Zneski za posamezno EO se prilagajajo izvedbam aktivnosti
namensko naravnanih okoljskih projektov, t. i. operativnih programov varstva okolja.

26

Tabela 1: Primerjava okoljskih dajatev po osnovi in višini dajatve , podatki za leto 2011

Okoljska dajatev
Emisije CO2
Mazalna olja in tekočine
Izrabljena motorna vozila
Izrabljene gume
Odpadna embalaža
Odpadna EE-oprema
Hlapne organske spojine
Odpadne vode
Odlaganje odpadkov

Osnova
EO
masa mazalnega olja/tekočine
masa motornega vozila
EO
letno nadomestilo
EO
letno nadomestilo
EO
letno nadomestilo
EO
letno nadomestilo
EO
EO

Znesek v EUR
0,0125/kg
0,1586/kg
0,0063/kg
0,0054/kg
33,38 €
0,0017/kg
33,38 €
0,0083/kg
33,38 €
0,001/EO
400 €
62,4125/EO
0,0022/kg

Vir: CURS (2010)

Na podlagi 36. člena ZVO-1, MOP pripravi operativne programe varstva okolja, ki jih
sprejme Vlada RS. Operativni programi praviloma opredeljujejo cilje, usmeritve in
aktivnosti na posameznih področjih varstva okolja ali za posamezno vprašanje varstva
okolja. Trenutno je v izvajanju nekaj okoljskih operativnih programov (v nadaljevanju OP),
kot so: OP odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od leta 2005 do
leta 2017, OP varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 (v nadaljevanju OP
PM10), OP zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do 2012 (v nadaljevanju OP TGP-1),
OP odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih
odpadkov, OP odstranjevanja polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov za obdobje
od 2009 do konca 2012 itd.
Na podlagi internega dokumenta MOP (Pregled okoljskega obdavčevanja, olajšav,
subvencij in pravnih podlag, 2010) ministrstvo izpostavlja tri OP varstva okolja, z
največjimi finančnimi posledicami, kot so OP PM10, OP TGP-1 in OP odstranjevanja
odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov. Znesek
predvidenih sredstev za izvajanje OP PM10 je bil v letu 2010 3,5 MIO EUR, enak znesek je
predviden tudi v letu 2011. Za izvajanje OP odstranjevanja odpadkov s ciljem
zmanjševanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov so bila v letu 2010 predvidena
proračunska sredstva v višini 57 MIO EUR, v letu 2011 pa 52 MIO EUR. Za omenjene OP
predvidena proračunska sredstva v letu 2011 niso zagotovljena. Denar iz okoljskih dajatev
je le deloma namenjen za odpravljanje starih bremen. Največ denarja gre za sanacijo
gudronskih jam, graditev čistilnih naprav, obnovo in graditev odlagališč, zmanjšanje
emisije CO2 ter predelavo gum. Iz internega dokumenta izhaja, da ima MOP v okoljskem
delu finančnega načrta predvideno le financiranje sanacije rudnika urana Žirovski vrh. V
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letu 2010 je bilo za sanacijo rudnika zagotovljenih 3,1 MIO EUR, v letu 2011 pa je
predvidenih 3,4 MIO EUR.
Tabela 2a ponazarja podatke o višini prihodkov v državni proračun in občinske proračune
iz naslova pobranih okoljskih dajatev v obdobju od leta 2003 do leta 2009. Za leto 2009
nisem uspela pridobiti podatkov, koliko se je iz naslova okoljskih dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov nateklo v
občinske proračune. Tu naj opozorim na dejstvo, da se pobrane in dodeljene okoljske
dajatve usklajujejo na podlagi odločb ARSO z zavezanci za plačilo okoljske dajatve. V letu
2011 je bilo dokončno usklajeno leto 2007.
Tabela 2a: Pobrane okoljske dajatve in njihov priliv v državni in občinski proračun v
MIO EUR v letih 2003 do 2009
Leto
Vrste dajatev

2003

2004

2005

2006

2007

2008

*2009

ZVO-1

142,95

131,38

113,77

95,47

88,35

83,79

*

Prihodek državnega
proračuna

67,40

76,34

63,84

50,72

47,28

42,63

37,62

Odpadne vode

6,59

6,51

8,02

5,93

4,69

4,35

0,41

Odlaganje odpadkov

0,70

0,77

1,28

0,82

1,99

1,09

0,62

Izpusti CO2

54,19

58,84

45,89

33,59

27,30

30,02

30,06

Mazalna olja in tekočine

2,58

2,60

2,39

2,44

2,50

2,60

2,26

Izrabljena motorna vozila

3,34

7,62

6,26

6,03

7,60

0,10

0,49

Odpadna EE-oprema

0,16

0,40

0,37

0,28

Odpadna embalaža

0,55

0,50

0,50

0,40

Izrabljene gume

1,20

2,30

2,60

2,43

1,00

0,67

Lahko hlapne organske snovi
Prihodek občinskega
proračuna
Odpadne vode (porabljeno za
namenske investicije)
Odlaganje odpadkov
(porabljeno za namenske
investicije)

75,55

55,04

49,93

44,75

41,07

41,16

*

62,76

42,23

38,32

32,59

29,70

29,10

29,5

12,79

12,81

11,61

12,16

11,37

12,06

*

Vir: MOP (2010, str. 1)

Med okoljske davke prištevamo tudi plačilo za pridobitev vodne pravice in vodno
povračilo, ki se plačujeta na podlagi Zakona o vodah (Ur. list RS, št., 67/02, 41/04, 57/08
ZV-1A). ZFO-1 je leta 2009 okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda uvedel kot prihodek občinskih proračunov, ki se lahko uporablja izključno
za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih občinskih javnih služb varstva
okolja. Prav tako Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št.: 79/99,124/00, 79/01, 30/02,
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109/08, 49/09, 107/10 ZJF-F) v svojem 43. členu določa, da so ti prihodki iz naslova
okoljske dajatve namenski in da se porabijo le za dogovorjeni namen.
Tabela 2b: Pobrane okoljske dajatve in njihov priliv v državni in občinski proračun v
MIO EUR v letih od 2003 do 2009
Leto
2003

2004

2005

2006

2007

ZV-1A

21,24

26,51

32,46

28,84

38,87

39,07

*

Prihodek državnega
proračuna

16,40

18,31

23,71

21,61

29,01

29,87

30,90

0,80

4,16

5,56

4,98

6,87

6,5

9,30

Vodna povračila

15,60

14,15

18,15

16,63

22,14

23,37

21,60

Prihodek občinskega
proračuna

4,84

8,20

8,75

7,23

9,86

9,2

Plačila
pravico

za

2008 *2009

vodno

*

Vir: MOP (2010, str. 2)

Največ prilivov v državni proračun beležimo iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
zraka z emisijo CO2. Ta dajatev obdavčuje največ zavezancev, saj se plačuje zaradi
onesnaževanja zraka z emisijo CO2 pri zgorevanju goriva in pri sežiganju gorljivih
organskih snovi, kar pomeni, da se plačuje za kurilno olje, utekočinjen naftni plin,
zemeljski, plavžni, naftni in koksni plin, antracit, koks, črni in rjavi premog, lignit, etan,
odpadna olja in komunalne odpadke.
Okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 povezujemo skupaj s trgovanjem s
pravicami do emisij toplogrednih plinov (v nadaljevanju TGP). Oba ekonomska
instrumenta sta komplementarna za doseganje ciljev zmanjševanja emisij TGP, kajti
pravna podlaga vključuje sistemsko oprostitev plačevanja okoljske dajatve imetnikom
dovoljenja za izpuščanje TGP. V obdobju od leta 2005 do 2007 je 167 upravljavcev
naprav, ki so imeli v upravljanju 220 naprav, z ARSO sklenilo pogodbo o zmanjševanju
emisij TGP, v kateri so se upravljavci naprav obvezali, da bodo v določenem časovnem
obdobju, do leta 2008, izvedli določene ukrepe, s katerimi bodo skupne letne specifične
emisije manjše za 2,5 % glede na specifično letno emisijo CO2 izhodiščnega leta. Skupna
letna količina emisij podjetij, ki so imela v letu 2007 z ARSO sklenjeno pogodbo o
zmanjševanju emisij TGP, je ocenjena na 628,29 kt CO2, za leto 2007 je zmanjšanje emisij
teh podjetij ocenjeno na 45,57 kt CO210 (OP zmanjšanja emisij TGP do leta 2012, 2009,
str. 94–96). Od tod tudi podatek, da bi se lahko na letni ravni pobralo več okoljske
dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2, če ne bi bil uveden institut pogodb o
10

Skupno število emisijskih kuponov, ki so bili razdeljeni v prvem obdobju trgovanja (od 2005 do
2008) je 25.275.969 t CO2. Skupna količina emisijskih kuponov, ki jih bo MOP podelilo
upravljavcem naprav v drugem trgovalnem obdobju (od 2008 do 2012) znaša 41.494.687 t CO2
(ARSO, Poročilo o okolju v Sloveniji 2009, 2009, str. 12).
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zmanjševanju onesnaževanja zraka z emisijo CO2 (t. i. prostovoljnih sporazumov), na
podlagi katerih so zavezanci za plačilo oproščeni plačila dajatve. Zaradi uvedbe
prostovoljnih sporazumov za oprostitev plačila okoljske dajatve MOP ocenjuje, da se bodo
prihodki iz naslova te dajatve v letih 2010 do 2012 zmanjšali za 2,5 mio EUR na leto (OP
zmanjšanja emisij TGP do leta 2012, 2009, str. 95).
Trenutno so prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2
prihodek državnega proračuna. Namenska raba zbranih sredstev iz naslova plačila dajatve
za doseganje ciljev Kjotskega protokola zaenkrat ni predvidena, z izjemo uporabe teh
sredstev za izpolnjevanje protokola s pomožnimi mehanizmi (opredeljeni v ZVO-1). Zaradi
pomanjkanja sredstev za nakup emisijskih kuponov (MOP ocenjuje sredstva v višini 80
MIO EUR), ministrstvo načrtuje, da bo manjkajoča sredstva zagotovilo s spremembo
obstoječe okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2, in sicer z uvedbo
okoljske dajatve na pogonska goriva v višini 0,02 EUR/liter (OP zmanjšanja emisij TGP do
leta 2012, 2009, str. 221 in MOP, Pregled okoljskega obdavčevanja, olajšav, subvencij in
pravnih podlag, 2010).
Iz tabele 2b so razvidna sredstva, ki se stekajo v občinske proračune iz naslova okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Zbrana sredstva se na podlagi ZFO-1
porabljajo za namenske investicije. V skladu z OP odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode za obdobje od leta 2005 do leta 2017 se zbrana sredstva iz naslova
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda namensko
porabijo za gradnjo infrastrukture odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na
območju poselitve nad 200 PE (izgradnja čistilnih naprav in kanalskega sistema).
Povprečna letna vlaganja v izgradnjo infrastrukture so bila v letu 2009 150 MIO EUR.
Finančni viri za izvajanje OP so se stekali iz različnih virov, kot so: strukturna sredstva EU
v vrednosti 20 MIO EUR, sredstva kohezijskega sklada EU v vrednosti 50 MIO EUR,
sredstva državnega proračuna v vrednosti 50 MIO EUR. Sredstva iz občinskih proračunov
naj bi znašala okrog 110 MIO EUR, ki vključujejo okoljsko dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadne vode. Zaradi investicij v gradnjo infrastrukture se
posledično izboljšuje kvaliteta vodotokov in podtalnice. Na tej osnovi se zmanjšujejo tudi
zneski za EO za okoljske dajatve onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadne vode,
saj se bo glede na učinek čiščenja komunalne odpadne vode posledično zmanjševal
znesek na okoljske dajatve iz tega naslova. Po podatkih MF so lokalne skupnosti od leta
2005 dalje prispevale k naložbam v komunalno infrastrukturo okoli 50 % lastnih sredstev,
primerljiv delež pa je bil zagotovljen iz državnega in evropskega proračuna. V sklopu
izvajanja tega OP bo potrebno izvajati dosledno kontrolo nad namenskimi prihodki občin
(okoljskimi dajatvami) in s tem tudi usmerjanje namenskih prihodkov v investicije, kot so
infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (OP odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode, 2010, str. 38–39). Po podatkih ARSO in SURS se je število
čistilnih naprav v Sloveniji povečalo, in sicer iz 92 čistilnih naprav v letu 1995 na 287
čistilnih naprav v letu 2009.
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Namenskost porabe sredstev, zbranih na podlagi naslova okoljske dajatve, je razvidna
tudi iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih
vozil (v nadaljevanju IMV). Zbrana okoljska dajatev iz tega naslova je v celoti prihodek
proračuna RS. S temi sredstvi se financira izvajanje razgradnje IMV, izvajanje aktivnosti za
razgradnjo IMV na podlagi inšpekcijskih odločb (zagotavljanje razgradnje v naravnem
okolju zapuščenih vozil, za katera ni moč odkriti zadnjega lastnika), zagotavljanje
spremljanja in nadzora izvajanja razgradnje IMV in zbiranje in predelava izrabljenih
avtomobilskih gum, ki so bile dane na trg kot sestavni del motornega vozila. Višina zneska
okoljske dajatve je prirejena oceni sredstev, potrebnih za izvedbo navedenih aktivnosti.
Vsebinska struktura okoljske dajatve je določena na podlagi naslednjih aktivnosti: za
spremljanje in obvladovanje dejavnikov, povezanih z obremenjevanjem okolja in
ustvarjanja odpadkov z IMV, ki nastanejo po uporabi motornih vozil (MOP, 2010).
V nadaljevanju sem v okviru analize časovnih vrst proučevala gibanje prilivov okoljskih
dajatev v državni proračun v preteklosti. Na podlagi preteklih gibanj sem nato napovedala
gibanje pojava v prihodnosti. Spreminjanje pojava v času je lahko rezultat različnih
vplivov, ki so lahko dolgoročnega značaja ali popolnoma enkratni naključni vplivi. Trend ali
osnovna smer razvoja kaže splošne spremembe pojava. Pri določanju trenda najpogosteje
uporabljamo metodo najmanjših kvadratov (Seljak, 2006a, str. 231 in 240).
Na podlagi lastnega izračuna linearnega trenda (izračun je v Prilogi 1) je razvidno, da se
linearni trend prilivov v državni proračun iz naslova okoljskih dajatev v obdobju 2004 do
2009 (opazovani pojav) vsako leto zmanjša za 7,45 MIO EUR. Če bi se v letih od 2004 do
2009 iz naslova okoljskih dajatev prispevala enaka vsota denarja v državni proračun, bi
bilo to 53,07 MIO EUR letno.
Z metodo napovedovanja na osnovi enačbe linearnega trenda sem skušala napovedati
gibanje pojava v prihodnosti. Uporabna je metoda ekstrapolacije trenda, katera temelji na
enostavni domnevi, da bo razvoj v prihodnosti enak razvoju v preteklosti ter metoda
novejših informacij. Pri metodi novejših informacij vzamemo za izhodišče vrednost v
zadnji opazovani časovni enoti (Yt) (Seljak, 2006b, str. 251 in 252). Če so bili in bodo
prilivi iz naslova okoljskih dajatve v državni proračun tudi v letih 2010 in 2011 takšni, kot
so bili prilivi okoljskih dajatev v letih od 2004 do 2009, in ob upoštevanju zadnjega priliva
v letu 2009, je v letu 2010 iz naslova okoljskih dajatev v državni proračun priteklo za
30,17 MIO EUR in v letu 2011 bo za 22,72 MIO EUR.
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Graf 1: Prilivi okoljskih dajatev v državni proračun v letih 2004 do 2009 v MIO EUR

Vir: Tabela 9 (2011, Priloga 1)

V skladu z rezultati, ki nam jih je ponudil izračun linearnega trenda, lahko trdimo, da se
bodo prilivi iz naslova okoljskih dajatev v državni proračun zniževali, kar lahko pripišemo
prilagajanjem proizvajalcev k okoljsko naravnani obliki zmanjševanja onesnaževanja pri
samem proizvodnem procesu ali k zmanjševanju proizvodnje. Okoljske dajatve niso trajen
vir proračunskih sredstev. Že sama uvedba instrumentov okoljske politike da vedeti, da so
ti namensko usmerjeni in da se sčasoma znižujejo skupaj z zmanjševanjem
onesnaževanja okolja.

3.3 TRŽNI INSTRUMENTI OKOLJSKE
MEDNARODNE KLASIFIKACIJE

POLITIKE

NA

PODLAGI

Okoljski davki, kot ekonomski tržni instrumenti okoljske politike, se uporabljajo za
preprečevanje škodljivega vpliva na okolje, z vključevanjem škodljivih vplivov na okolje v
proizvodne stroške. So neke vrste orodja za izvajanje načela »povzročitelj plača«, saj
pripomorejo k oblikovanju cen in okoljskih zunanjih učinkov. Pristojne institucije v državah
EU skušajo z uporabo okoljskih davkov vplivati na obnašanje potrošnikov in proizvajalcev
z raznimi spodbudami, kot so odgovorna uporaba naravnih virov ter zmanjševanje in
preprečevanje onesnaževanja. Okoljske dajatve za onesnaževalca pomenijo spodbude za
inovativnost, s čimer se izboljša njihova učinkovitost, tako izdelkov kot procesov
(EUROSTAT, Environmental taxes, 2010).
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Na podlagi metodologije, ki jo uporablja Eurostat, pojem »Environmental Taxation«
vključuje štiri vrste davkov. To so:
- davek na energijo oziroma na rabo energije,
- prometni davek oziroma davek na prometna sredstva,
- davek na onesnaževanje in
- davek na rabo naravnih virov.
Kot je bilo že opredeljeno v podpoglavju 2.3 Ekonomski in finančni instrumenti varstva
okolja, ZVO-1 bolj podrobno opredeljuje razdelitev teh instrumentov. Če se osredotočimo
na delitev, kot jo navaja Eurostat, davek na rabo energije zajema uporabo energentov,
kot so premog, plinsko olje, zemeljski plin in električna energija v privatne in industrijske
namene. Pod ta davek uvršča tudi CO2 dajatev. Prometni davek zajema davke, ki so
povezani z lastništvom in uporabo vozil v cestnem prometu, kot so davek na motorna
vozila, plačilo registracije, letno nadomestilo za uporabo cest. Davek na onesnaževanje in
davek na rabo naravnih virov obravnavamo skupaj. Slednji zajema davek na pridobivanje
surovin, emisije v zrak, vodo in tla, hrup ter ravnanje z odpadki. Poleg omenjenih davkov
Eurostat med okoljsko povezane davke uvršča tudi trošarine za gorivo. Slednje niso zajete
v skupnem izračunu BDP v nadaljevanju.
Taka delitev ekonomskih in finančnih inštrumentov, kot jo navaja Eurostat, ni primerljiva z
delitvijo ekonomskih in finančnih instrumentov po slovenskem pravnem redu. Okoljski
davki oziroma dajatve na podlagi Eurostata zajemajo bistveno širši del obdavčevanja, kot
jo okoljska obdavčitev v Sloveniji, opredeljena v 111. členu ZVO-1. Slovenski pravni red
opredeljuje obdavčitev energentov in elektrike skladno z Zakonom o trošarinah (Ur. list
RS, št. 2/07, 25/09, 41/09, 19/10 – ZTro). Prometni davki, povezani z lastništvom in
uporabo vozil, so opredeljeni z Zakonom o davkih na motorna vozila (Ur. list RS, št.
52/99, 42/04, 97/04, 47/06, 72/06, 9/10 – ZDMV). Davek na onesnaževanje in rabo
naravnih virov pa vključuje okoljske dajatve na podlagi ZVO-1 in ZV-1A.
V obdobju od leta 1999 do leta 2007 smo priča konstantnemu naraščanju prilivov iz
naslova okoljskih davkov v EU-27. V letu 2008 opazimo rahel padec. To, da se je v letu
2008 pobralo manj okoljskih davkov, je posledica gospodarske krize, ki se je pojavila v
Evropi, kar je imelo za posledico zapiranje industrijskih obratov in opustitev proizvodenj.
Čeprav je gospodarska kriza samodejno znižala globalne emisije v letu 2008 (kot je
razvidno iz Grafa 2 v nadaljevanju, je največ javnofinančnih prilivov iz okoljskih davkov iz
naslova davka na energijsko rabo, v katerega prištevamo tudi emisije CO2), ima večina
evropskih držav še vedno težave pri doseganju ciljev iz Kjotskega protokola tudi v slabih
gospodarskih razmerah. Številne evropske države vidijo trgovanje z emisijskimi kuponi kot
enega najboljših, ne pa kot edini instrument v boju proti zniževanju emisij (Clèmençon,
2010, str. 7).
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Tabela 3a: Skupaj prihodki iz okoljskih davkov v EU-27, v MIO EUR
2000

Leto
Okoljski davki,
skupaj

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

251,07 256,03 266,02 272,78 282,10 287,91 297,45 304,27 299,04

Vir: EUROSTAT, Database (2010)

V letu 2007 je bilo iz naslova pobranih okoljskih davkov v EU-27 pobranih za 304,27 MIO
EUR (Statistic and Focus, Eurostat, št. 67, 2010). Graf 2 kaže, da davek na rabo energije
predstavlja več kot ¾ vseh pobranih okoljskih davkov v EU-27. V večini evropskih držav
omenjeni davek predstavlja več kot 50 % vseh javnofinančnih prilivov iz okoljskih davkov.
Prometni davek predstavlja 24 % vseh prilivov iz okoljskih davkov. Glede na delež davka
naj omenimo, da je delež pobranega prometnega davka različen v državah članicah. Na
Malti, Cipru, Irskem in Norveškem delež pobranih prometnih davkov znaša okrog 40 %.
Davek na onesnaževanje in rabo naravnih virov predstavlja le majhen del pobranih
davkov. Povprečje za EU-27 znaša okrog 4 % pobranega davka. Najvišji delež pobranega
davka na onesnaževanje in rabo naravnih virov, okrog 10 %, beležimo v Estoniji, na
Slovaškem, Nizozemskem, Danskem in Norveškem. Največji plačniki okoljskih davkov v
evropskih državah so gospodarski sektor in gospodinjstva. Le majhen del teh davkov
plačuje javni sektor (Georgescu et al., 2010b).
Graf 2: Deleži okoljskih davkov po kategorijah v EU-27, v letu 2007

Vir: EUROSTAT, Database (2010c)

V letu 2008 so prilivi iz okoljskih davkov v povprečju držav EU-27 znašali 2,39 % BDP.
Največji delež okoljskih davkov glede na BDP ima Danska, ki je v letu 2008 zabeležila
5,72 % BDP. Najnižji delež okoljskih davkov glede na BDP beležita v letu 2008 Španija,
1,63 % BDP, in Litva, 1,66 % BDP
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Tabela 3b: Prihodki iz okoljskih davkov, delež v % BDP, EU-27
Država\leto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

EU-27

2,74

2,68

2,68

2,70

2,66

2,60

2,55

2,46

2,39

Belgija

2,27

2,26

2,21

2,26

2,35

2,34

2,15

2,09

1,97

Bolgarija

2,45

2,77

2,23

3,00

3,37

3,07

3,10

3,44

3,54

Republika Češka

2,56

2,62

2,54

2,63

2,64

2,69

2,58

2,50

2,45

Danska

5,29

5,23

5,37

5,21

5,61

5,98

6,17

5,87

5,72

Nemčija

2,38

2,52

2,52

2,65

2,53

2,46

2,40

2,23

2,22

Estonija
Irska

1,69
2,87

2,11
2,37

1,98
2,36

1,88
2,35

2,10
2,51

2,28
2,52

2,22
2,50

2,26
2,47

2,36
2,43

Grčija

2,34

2,55

2,30

2,16

2,15

2,09

1,99

2,04

1,97

Španija

2,19

2,08

2,08

2,06

2,00

1,94

1,87

1,82

1,63

Francija

2,47

2,33

2,48

2,41

2,41

2,31

2,26

2,16

2,11

Italija

3,10

2,96

2,82

2,91

2,75

2,72

2,70

2,59

2,43

Ciper

2,67

2,97

2,94

3,75

3,98

3,52

3,29

3,36

3,14

Latvija

2,40

2,16

2,30

2,50

2,60

2,66

2,40

2,07

1,94

Litva
Luksemburg

2,43
2,78

2,51
2,82

2,76
2,77

2,75
2,78

2,71
3,06

2,31
2,95

1,81
2,61

1,78
2,55

1,66
2,51

Madžarska

2,98

2,81

2,78

2,63

2,72

2,73

2,82

2,77

2,70

Malta

3,68

3,68

3,45

3,42

3,07

3,31

3,36

3,76

3,52

Nizozemska

3,90

3,78

3,65

3,72

3,86

3,95

4,03

3,82

3,87

Avstrija

2,43

2,63

2,67

2,75

2,73

2,65

2,50

2,45

2,41

Poljska

2,09

2,07

2,40

2,46

2,59

2,65

2,76

2,69

2,59

Portugalska
Romunija

2,73
3,43

2,97
2,35

3,15
2,14

3,11
2,36

3,11
2,37

3,06
2,01

2,96
1,94

2,93
2,06

2,64
1,78

Slovenija

2,95

3,25

3,26

3,30

3,32

3,20

3,01

3,00

3,01

Slovaška

2,23

1,95

2,18

2,44

2,50

2,39

2,28

2,12

1,98

Finska

3,14

2,96

3,05

3,19

3,24

3,09

2,99

2,75

2,73

Švedska

2,78

2,81

2,88

2,89

2,83

2,87

2,76

2,67

2,72

Združeno kraljestvo

2,99

2,77

2,71

2,66

2,61

2,50

2,40

2,46

2,42

Norveška

3,43

3,41

3,41

3,31

3,27

3,05

3,09

3,00

2,66

Vir: EUROSTAT, Database (2010)

V Sloveniji znaša delež okoljskih davkov za leto 2008 3,01 %. Delež okoljskih davkov se je
povečal od leta 2000 do leta 2005 iz 2,95 % BDP na 3,32 % BDP. Po tem obdobju se je
delež zniževal in v letu 2008 dosegel raven 3,01 % BDP. Zmanjševanje deleža okoljskih
davkov v BDP je bila predvsem posledica nizke stopnje obdavčitve pogonskih goriv v letih,
ko se je pred vstopom Slovenije v evroobmočje vpliv naraščanja svetovnih cen nafte na
inflacijo blažilo z nizko ravnijo obdavčitve pogonskih goriv. V letu 2009 se je zaradi
povišanj trošarin na motorna goriva delež davkov na energijo in v celoti delež okoljskih
davkov povečal na 3,5 % BDP11 (UMAR, 2010).
11

Podatki za leto 2009 o prihodkih iz okoljskih davkov v % BDP za EU-27 še niso objavljeni na
spletnih staneh Eurostata, zato niso zajeti v Tabeli 3.
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Graf 3: Prihodki iz okoljskih davkov, delež v % BDP, v letu 2008

Vir: EUROSTAT, Database (2010)

Če primerjamo višino okoljskih davkov v Sloveniji, na podlagi metodologije, ki jo uporablja
Eruostat za EU-27, vidimo, da ima Slovenija relativno visok delež okoljskih davkov in da je
nad povprečjem EU-27. V letu 2008 so imele večje deleže okoljskih davkov le Bolgarija,
Danska, Ciper, Malta in Nizozemska.
Gibanje tega kazalnika, prihodki iz okoljskih davkov v % BDP, ne odraža nujno dejanske
slike okoljske politike. Deleži prihodkov iz okoljskih davkov ne kažejo uresničevanja
okoljskih ciljev. Deleži se lahko povečujejo zaradi večje rabe naravnih virov in energije,
kar pomeni neugodne strukturne spremembe v gospodarstvu. Obratno pa se prihodki
zmanjšujejo zaradi učinkovitejše rabe naravnih virov in energije ali zaradi uvedbe okoljsko
naravnane fiskalne politike z uvedbo olajšav na okoljsko manj škodljive proizvode. Deleži
iz okoljskih davkov so lahko nižji tudi zaradi uvedbe različnih pogodb o zmanjševanju
onesnaževanja zraka z emisijo CO2, na podlagi katerih so zavezanci za plačilo oproščeni
plačila dajatve ali v primeru prometnih davkov z večanjem cestnin, s katerimi se zmanjša
nadomestilo za rabo cest.
Ker metodologija Eurostata vključuje vse štiri vrste okoljskih davkov, nas seveda zanima,
kako se v resnici giblje davek na onesnaževanje in rabo naravnih virov, ki zajema in
opredeljuje okoljske dajatve na takšen način, kot so le-te opredeljene z ZVO-1 (razen
dajatve za CO2). Med seboj sem primerjala države, ki so glede na delež v BDP iz naslova
okoljskih davkov imele največ oziramo najmanj prilivov. Kot je bilo v uvodu tega
podpoglavju že omenjeno, Danska in Španija izstopata glede na delež okoljskih davkov, s
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tem da ima prva relativno visok delež okoljskih davkov glede na BDP, druga pa relativno
nizkega.
Tabela 4 prikazuje gibanja okoljskih davkov med Dansko, Španijo, Malto, Bolgarijo in
Slovenijo.

SLOVENIJA

BOLGARIJA

MALTA

države

DANSKA

ŠPANIJA

Tabela 4: Okoljski davki, leta od 2000–2008, v % BDP
(Danska, Španija, Malta, Bolgarija in Slovenija)

2000

2,5

1,8

0,9

1,7

0,4

0,0

1,4

2,3

0,0

2,3

0,2

0,0

2,4

0,4

0,1

2001

2,7

1,7

0,9

1,7

0,4

0,0

1,5

2,1

0,0

2,6

0,2

0,0

2,7

0,4

0,1

2002

2,6

1,9

0,9

1,7

0,4

0,0

1,4

2,0

0,1

2,0

0,2

0,1

2,7

0,4

0,2

2003

2,6

1,8

0,9

1,6

0,4

0,0

1,3

2,1

0,0

2,6

0,2

0,2

2,6

0,5

0,3

2004

2,5

2,0

1,1

1,6

0,4

0,0

1,3

1,8

0,0

3,0

0,2

0,2

2,6

0,5

0,2

2005

2,3

2,2

1,4

1,5

0,4

0,0

1,3

1,8

0,2

2,7

0,2

0,1

2,5

0,5

0,2

2006

2,2

2,3

1,7

1,4

0,4

0,0

1,3

1,8

0,2

2,7

0,3

0,1

2,3

0,5

0,2

2007

2,1

2,2

1,5

1,4

0,4

0,0

1,8

1,7

0,3

3,0

0,3

0,1

2,3

0,5

0,2

2008

2,1

1,9

1,8

1,3

0,3

0,0

1,5

1,7

0,3

3,1

0,3

0,1

2,4

0,5

0,2

Legenda
davek na rabo energije
prometni davek
davek na onesnaževanje in rabo naravnih virov
Vir: Fantini et al. (2010, Part III)

Danska na splošno velja kot ena najbolj obdavčenih držav v Evropi. Med okoljsko
povezane davke, ki prispevajo k relativno visokemu deležu BDP, Danska uvršča sledeče
okoljske davke/dajatve (OECD/EEA database, 2011), kot so dajatev za zbiranje in
obdelavo komunalnih odpadkov, dajatev na odplake, trošarina na nekatere proizvode iz
mineralnih olj, trošarina na premog in na električno energijo, trošarina na zemeljski plin,
okoljska dajatev za osebna vozila in dostavna vozila, pristojbina za bencin. Okoljski davki,
dajatve, so na Danskem in v Sloveniji zelo različni glede na vsebino davka. Dajatev za CO2
se v Sloveniji obračunava zavezancem, ki onesnažujejo zrak z emisijo CO2 zaradi
zgorevanja goriva. Način obračunavanja je različen, glede na to, kakšno gorivo
uporabljajo za zgorevanje. Na podoben način se obračunava dajatev za CO2 na Danskem.
Če se uporablja pri zgorevanju goriva lignit, je osnova za obračun €/kg, ki znaša v
Sloveniji 0,0125 €/kg. Na Danskem je osnova pri zgorevanju goriva lignita €/t, ki znaša
38,3500 €/t; če pretvorimo v kg, je to 0,03835 €/kg. Prav tako je različna osnova za
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obračun, če se uporablja za zgorevanje lahkega in težkega kurilnega olja. V Sloveniji je
osnova za obračun €/l (osnova za težko kurilno olje je 0,0400 €/l, za lahko kurilno olje
0,0300 €/l), na Danskem pa €/kg (osnova za težko kurilno olje je 0,0607 €/kg oz. 0,2023
€/l, za lahko kurilno olje 0,0674 €/kg oz. 0,2246 €/l) (OECD/EEA database, 2011).
Graf 4: Danska, okoljski davki, % v BDP

Vir: Tabela 4

Okoljski davki predstavljajo 11,9 % vseh davčnih prihodkov na Danskem, od tu 3 %
predstavlja prometni davek. V okviru nove davčne reforme, katero je danska vlada
sprejela leta 2009, predvidena pa je za obdobje od 2010 od 2019, se bo raven okoljske
obdavčitve močno povečala. Cilj reforme je predvsem zmanjšati visoke mejne davčne
stopnje za osebne dohodke, kar pomeni posledično spodbujanje delovne sile, t. i. zelena
davčna reforma. Del reforme se bo financiralo s povečanjem davkov na energijo, promet
in ostale okoljske davke. To odraža celovit in ambiciozen sistem predvsem obdavčevanja
davka na rabo energije, v katerega so zajeti vsi projekti v zvezi z rabo energije in
emisijami CO2 (Fantini et al., 2010, str. 181–183). V prihodnosti lahko pričakujemo, da se
bodo okoljski davki, in s tem delež davčnih prihodkov v BDP, na Danskem še povečali.
Na drugi strani pa Španija beleži najnižjo raven prihodkov iz okoljskih davkov v % BDP.
Španija je v zadnjem letu okoljske davke še znižala in je na samem repu EU-27. V Španiji
imajo regionalne davke, tako da vse regije v državi nimajo enakih davkov. Regionalne
vlade se zavzemajo, da so čim manj odvisne od osrednje vlade. Po novem sistemu naj bi
90 % vseh avtonomnih sredstev regionalnih vlad prišlo iz naslova davkov, s tem da bi
50 % pobrane dohodnine in 58 % trošarin pripadalo avtonomni skupnosti (Fantini et al.,
2010, str. 257–259). Skoraj v vseh regijah pobirajo vodno dajatev. Zasledimo tudi
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zanimive okoljske davke, kot davek na okoljsko škodo zaradi velikih veleblagovnic (v regiji
Argonija), davek na naftna goriva (Kanarski otoki). Za celotno državo pa veljajo naslednji
davki (OECD/EEA database, 2011): davek na električno energijo, na mineralna olja,
motorna vozila, davek na maloprodajo za nekatera mineralna olja, na registracijo vozil in
pristojbina na odvajanje odpadne vode. Španija ne beleži davka na onesnaževanje in rabo
naravnih virov.
Graf 5: Španija, okoljski davki, % v BDP

Vir: Tabela 4

Med najbolj izstopajočimi državami glede na delež prihodkov iz okoljskih davkov v BDP sta
tudi Malta in Bolgarija.
Zaradi visokega davka na promet ima Malta zelo visoke okoljske davke. Prav tako se
okoljski davki povečujejo v vseh kategorijah. Med okoljsko povezane davke Malta prišteva
dajatev na letno licenco za motorna vozila, licenco za goriva, ekoprispevek, trošarino na
registracijo motornih vozil, licenco za lov, prispevek za parkiranje in davek na kopenske in
letalske potnike (OECD/EEA database, 2011).
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Graf 6: Malta, okoljski davki, % v BDP

Vir: Tabela 4

Bolgarija je precej odvisna od posrednega obdavčevanja. Carine in trošarine predstavljajo
33 % vseh posrednih davkov. Prihodki na energijo znašajo 3,1 % BDP, kar je najvišje
glede na EU-27. Visok delež prihodkov iz naslova davka na energijo kaže močno odvisnost
države od posrednih davkov in na visok delež trošarin, saj 50 % prihodkov prihaja samo
na račun trošarine za gorivo. Bolgarija je na prvem mestu glede prihodkov od davkov na
energijo za transportno gorivo (3 % BDP), medtem ko so prometni davki (0,3 % BDP) in
davki na onesnaževanje (0,1 % BDP) manj pomembni (Fantini et al., 2010, str. 169–171).
Med okoljsko povezane davke Bolgarija uvršča sledeče okoljske davke/dajatve (OECD/EEA
database, 2011): trošarine za gorivo in za osebna motorna vozila, dajatve na pnevmatike,
davek na vozila, plovila, letala, davek na odpadke, vezane na proizvodnjo (industrijske
odpadke).
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Graf 7: Bolgarija, okoljski davki, % v BDP

Vir: Tabela 4

V spodnji tabeli so prikazani podatki za Slovenijo. Razvidno je, da ima zelo visok delež
davka na rabo energije, med katerega se na podlagi ZVO-1 prišteva okoljska dajatev za
onesnaževanje zraka zaradi izpustov CO2. Sledijo prometni davki in davek za
onesnaževanje in rabo naravnih virov. Kljub nižjim prihodkom iz naslova davka za
onesnaževanje in rabo naravnih virov so okoljske dajatve v Sloveniji zelo dobro razvite in
sodijo med pet najvišjih v EU-27 (Fantini et al., 2010, str. 253–254).
Graf 8: Slovenija, okoljski davki, % v BDP

Vir: Tabela 4

41

Če se osredotočimo na grafični prikaz višine davka na onesnaževanje in rabo naravnih
virov v izbranih državah članicah (Danska, Španija, Malta in Bolgarija) vidimo, da je
Slovenija glede višine omenjenega davka primerljiva tako z Malto kot tudi z Bolgarijo. S
podrobnejšim prikazom stanja davka na onesnaževanje in rabo naravnih virov v državah
članicah in glede na povprečje EU-27 lahko trdimo, da ima Slovenija zelo visok davek na
onesnaževanje in rabo naravnih virov, večjega imajo le Danska, Estonija, Malta in
Nizozemska. Omenjene države imajo prav tako tudi največji delež okoljskih davkov v BDP
(glej Tabelo 3 in Graf 2). Gledano na največji skupni delež v BDP in delež v davku na
onesnaževanje in rabo naravnih virov izstopa Ciper, ki kljub visokemu deležu okoljskih
davkov v BDP ne beleži davka na onesnaževanje in rabo naravnih virov.
Graf 9: Davek na onesnaževanje in rabo naravnih virov v izbranih državah članicah
EU12, % v BDP, v letu 2008

Vir: Fantini et al. (2010, Part III)

Pri podrobnejšem pregledu okoljsko povezanih davkov med državami članicami opazimo,
da si vsaka država po svoje odreja okoljsko povezane davke. V vseh državah zasledimo
vodno dajatev ter davek na zbiranje in obdelavo komunalnih odpadkov ter davke na
odlagališča.
Slovenija in Bolgarija opredeljujeta okoljsko dajatev, davek na pnevmatike. V Sloveniji se
dajatev plačuje za odpadne pnevmatike, v Bolgariji pa na rabo različnih vrst pnevmatik.
12

Graf 9 zajema samo tiste države članice EU, katere beležijo davek na onesnaževanje in rabo
naravnih virov.
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Cena okoljskega davka v Bolgariji je tako različna, ali gre za nove pnevmatike, težje ali
lažje od 20 kg, regenerirane pnevmatike ali za rabljene pnevmatike, težje ali lažje od 20
kg. V Sloveniji se za tovrstno dajatev plačuje EO, v Bolgariji pa €/kg pnevmatike. Višina
dajatve na EO v Sloveniji na odpadne pnevmatike je 0,0054 €/EO, v Bolgariji pa 0,1021
€/kg, če gre za nove pnevmatike, težje od 20 kg, 0,0511 €/kg, če gre za nove
pnevmatike, lažje od 20 kg, 0,5106 €/kg, če gre za rabljene pnevmatike, težje od 20 kg,
in 0,2553 €/kg za pnevmatike, lažje od 20 kg (OECD/EEA database, 2011). Prav tako kot
v Sloveniji so prihodki iz naslova okoljske dajatve na pnevmatike v Bolgariji namenski
prihodek nacionalnega okoljskega sklada.
Nizozemska in Italija imata tako kot Slovenija okoljski davek na odpadno embalažo.
Slednji imata podrobno opredeljeno vrsto embalaže, ali gre za stekleno, plastično, papirno
embalažo ali pa za leseno embalažo. V Sloveniji se za odpadno embalažo plačuje EO za
vso odpadno embalažo. Ta trenutno znaša 0,0017 €/EO. Družbe za ravnanje z odpadno
embalažo v Sloveniji od zavezancev za plačilo okoljske dajatve prevzemajo odpadno
embalažo po svojem uveljavljenem ceniku. Pri tem zavezanci družbi plačujejo
embalažnino za posamezno vrsto ali skupine odpadne embalaže glede na strošek
recikliranja in predelave. Na Nizozemskem je osnova za obračun dajatve za odpadno
embalažo €/kg in znaša 0,0662 €/kg, če gre za odpadno stekleno embalažo, 0,4339 €/kg,
če gre za odpadno plastično embalažo in 0,0733 €/kg, če gre za odpadno papirno
embalažo. Osnova za obračun dajatve v Italiji za odpadno embalažo pa je €/t, katere
višina je odvisna od vrste odpadne embalaže. Za odpadno stekleno embalažo je potrebno
odšteti 15,8200 €/t oz. 0,0158 €/kg, za odpadno plastično embalažo 195,0000 €/t oz.
0,1950 €/kg, za odpadno papirno embalažo pa 22,0000 €/t oz. 0,0220 €/kg (OECD/EEA
database, 2011).
Davek na odpadno EE-opremo je opredeljen tako v Sloveniji kot tudi na Poljskem in na
Madžarskem. Poljska in Madžarska imata podrobno opredeljeno EE-opremo glede na
kategorijo le-te. Za vse kategorije odpadne EE-opreme Poljska obračunava enotno
okoljsko dajatev v višini 0,4154 €/kg. Madžarska ima različne višine okoljske dajatve za
EE-opremo glede na to, ali gre za velike ali male odpadne gospodinjske aparate, v tem
primeru znaša dajatev 0,2957 €/kg opreme, za računalniško opremo znaša dajatev 0,3206
€/kg, za odpadne elektronske igrače pa 0,3562 €/kg. Med EE-opremo Poljska uvršča tudi
opuščene medicinske vsadke in okužene medicinske predmete. Prav tako imata omenjeni
državi okoljski davek na baterijske vložke.

3.4

SKLEP IN GLAVNE UGOTOVITVE

V Sloveniji imamo trenutno devet uzakonjenih okoljskih dajatev. Z naraščanjem
javnofinančnih pritiskov in zahtev po čistem okolju jih je uvedla že večina držav OECD.
Eurostat navaja štiri ključne okoljske davke, kot so davek na energijo, na prometna
sredstva, na onesnaževanje in rabo naravnih virov, s tem da se zadnja dva davka
obravnavata skupaj. Ta delitev vključuje širši del obdavčevanja okoljskih davkov, kot je
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okoljska obdavčitev v Sloveniji. Prav zaradi takega obdavčevanja prihaja pri analiziranju
okoljih davkov v državah članicah EU do različnih nasprotij. Gibanje prihodkov iz okoljskih
davkov, izraženo kot delež v % BDP, ne odraža nujno slike okoljske politike določene
države in s tem uresničevanja okoljskih ciljev.
Okoljske dajatve v Sloveniji so namenski prejemki državnega proračuna. Višine zneskov
okoljskih dajatev na enoto obremenitve so prirejene oceni sredstev za izvedbo aktivnosti
na določenih okoljskih področjih. Zbrana sredstva se na podlagi operativnih programov
namensko porabljajo za reševanje okoljskih vprašanj. Na podlagi izračunanega trenda
beležimo, da se zbrana sredstva iz naslova okoljskih dajatev vsako leto znižujejo, kar v
danem kontekstu pomeni, da uspešno rešujemo okoljska vprašanja in da se za ta namen
letno nameni manj sredstev. Kljub ugodni napovedi trenda sta odprti še določeni nerešeni
okoljski vprašanji, povezani z uresničevanjem ciljev iz Kjotskega protokola in s
problematiko odlaganja prevelike količine odpadkov. Za reševanje nerešenih okoljskih
vprašanj bi bilo smiselno, da se višine obstoječih okoljskih dajatev povečujejo, ne pa
uvedba novih okoljskih dajatev, kot jih napoveduje ministrstvo. Uvedba novih okoljskih
dajatev, kljub pozitivnemu učinku na državni proračun, povzroča dodatne administrativne
ovire in stroške.
Primerjava okoljskih davkov v državah EU na podlagi klasifikacije Eurostata za leto 2008
kaže, da ima Slovenija nadpovprečen davek na energijo, davek na onesnaževanje in rabo
naravnih virov. Na splošno spada Slovenija v sam vrh glede na delež okoljskih davkov v %
BDP. Pri natančnem pregledu tretje skupine okoljskih davkov je bilo ugotovljeno, da davek
na onesnaževanje in rabo naravnih virov v obravnavanih državah predstavlja relativno
majhen delež v primerjavi z ostalima dvema okoljskima davkoma. Vsaka država članica,
na podlagi svojega nacionalnega prava, ima različno raven obdavčevanja glede na
navedene davke. Malta ima zelo visok prometni davek v primerjavi z Bolgarijo, kjer je ta
davek manj pomemben. Prav tako je Bolgarija odvisna od carin in trošarin na goriva, zato
ima zelo visok davek na energijo. Danska je znana kot najbolj obdavčena država, zato je
na podlagi okoljskih davkov v samem vrhu EU.
Prav zaradi dejstva, da si vsaka država na podlagi svojega nacionalnega prava odreja
okoljske davke, ne moremo govoriti o harmonizaciji teh davkov. Trenutno zakonodaja EU
določa samo smernice in okoljske standarde, ki se jih morajo držati države članice.
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4 ANALIZA UČINKOVITOSTI OKOLJSKE DAJATVE ZA
ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV
4.1

UVOD

Prvi okoljski predpisi EU so bili predpisi o ravnanju z odpadki. Z direktivami in uredbami,
kot so direktiva o odpadkih, direktiva o nevarnih odpadkih in uredba o pošiljanju
odpadkov, je bil vzpostavljen zakonodajni okvir za ravnanje z odpadki v EU. Prav tako je
tudi Slovenija pred vstopom v EU uskladila svojo zakonodajo na področju ravnanja z
odpadki z zakonskimi okviri EU.
Količina odloženih odpadkov v Evropi ne upada (beležimo le rahla nihanja), vseskozi pa
narašča količina celotnih odpadkov. Da bi EU prekinila to povezavo, je vzpostavila nov
pravni okvir za ravnanje z odpadki v njihovem celotnem ciklu, od nastanka do
odstranjevanja. Razvoj gospodarstva je namreč odvisen od naravnih virov, netrajnostno
upravljanje virov, vključno z odpadki, pa povzroča negativne vplive na okolje. Skupni cilj
okoljske politike EU je rastoče gospodarstvo, ki trajnostno uporablja vire. V skladu s
ciljem, ki ga zasleduje EU, je Evropska komisija decembra 2005 postavila nov okvir
Direktive o ravnanju z odpadki (2008/98/ES). Nova okvirna direktiva določa splošne
norme za ravnanje z odpadki na ravni EU in hkrati dovoljuje državam članicam, da
podrobneje določijo nacionalne ukrepe in postopke za doseganje ciljev. Uvaja nov pristop
k ravnanju z odpadki, osredotočena je predvsem na preprečevanje le-teh. Sam namen
direktive je usmerjen na izoblikovanje družbe recikliranja, kar pomeni, da se bo družba
recikliranja poskušala izogniti nastajanju odpadkov in uporabljala odpadke kot vir. To je
mogoče v prvi vrsti doseči z ločevanjem odpadkov na izvoru. Postavljen je časovni okvir,
da je potrebno do leta 2015 zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov za papir, plastiko, steklo
in kovine.

4.2 OPREDELITEV ODPADKOV
Odpadek je določena snov ali predmet, ko ga njegov povzročitelj ali druga oseba, ki ima
snov ali predmet v posesti, zavrže, namerava ali mora zavreči (ZVO-1, 2. člen, 5. točka).
Med odpadke pa ne prištevamo snovi, ki se spuščajo z odpadnimi plini v zrak, in snovi, ki
se odvajajo z odpadnimi vodami neposredno v vode ali kanalizacijo.
Odpadki nastajajo povsod, v primarni proizvodnji, proizvodnji, distribuciji in potrošnji.
Zaradi opravljanja različnih dejavnosti, od industrije pa vse do potrošnje in gospodinjstva,
razvrščamo odpadke po viru nastanka in jih klasificiramo v skupine in podskupine (glej
Uredbo o ravnanju z odpadki, Ur. list RS, št. 43/08). Na splošno jih delimo na industrijske
odpadke in odpadke iz gospodinjstev (glej Slika 1: Shema ravnanja z odpadki, Priloga 2).
Industrijske odpadke opredeljujemo kot odpadke, ki primarno nastajajo zaradi proizvodnih
in storitvenih procesov v industriji. Zaradi poenostavitve sheme ta skupina vključuje tudi
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gradbene odpadke (vključujoč zemeljske izkope, gradbene odpadke na gradbišču in
ruševine), ki jih običajno prikazujemo ločeno. Za industrijske odpadke je na nivoju
zakonodaje dobro poskrbljeno. Zakonodaja natančno določa pristojnosti in odgovornosti
glede ravnanja s temi odpadki. Nadzor nad izvajanjem zakonodaje s tega področja je v
pristojnosti občinskih inšpektoratov glede na lokacijo industrijske dejavnosti, gradbišč.
Industrijski sektor je zaradi svoje podobe v javnosti prisiljen upoštevati napredne okoljske
smernice, ki vključujejo trajnostni razvoj, upoštevanje principov industrijske simbioze13 in
sledenje dobrih industrijskih praks (certifikat ISO 14000 obsega izpolnjevanje zakonskih
zahtev, učinkovito izkoriščanje virov in preprečevanje onesnaževanja okolja).
Večji problemi nastajajo pri zbiranju in ravnanju z odpadki iz gospodinjstev. Gospodinjski
odpadki se med seboj zelo razlikujejo. Njihova sestava in količina je močno odvisna od
stopnje razvitosti okolja, v katerem le-ti nastajajo, socialne in starostne strukture
prebivalstva, načina zbiranja odpadkov, letnega časa itd. Zaradi navedenega je
gospodinjske odpadke težko opredeliti. Najlažja in najbolj razširjena je delitev
gospodinjskih odpadkov glede na način zbiranja in nadaljnje predelave na (Hogg, 2001):
- ločeno zbrane frakcije,
- nevarne gospodinjske odpadke in
- mešane komunalne odpadke.
Za ločeno zbrane frakcije trenutno veljavna zakonodaja predvideva postavitev ekoloških
otokov in zbirno-sortirnih centrov. Predlagani sistem ima prednost v tem, da se na
ekoloških otokih zbirajo dokaj čiste frakcije (kot so papir, steklo, plastika, kovine itd.), ki
so lahko neposredno ali ob minimalnem sortiranju uporabni kot kvalitetna sekundarna
surovina ali kogeneracijsko gorivo. Sistem dobro deluje. Po podatkih Inštituta za
raziskovanje trga in medijev Mediana je raziskava, opravljena na temo o ločenem zbiranju
odpadkov, pokazala, da je ključnega pomena za pomanjkljivo ločevanje odpadkov
oddaljenost zbiralnikov od doma anketirancev in slaba informiranost državljanov o
pravilnem ločevanju odpadkov. Napačno odloženi odpadki onesnažujejo pravilno zbrane
smeti in tako povečujejo stroške obdelave ločenih zbranih odpadkov. MOP opozarja, da
največjo oviro za uspešnejše recikliranje in predelavo komunalnih odpadkov predstavlja
dejstvo, da odlagališča zbranih mešanih komunalnih odpadkov ne sortirajo, preden jih
odložijo na deponijo (Kralj, 2011).
Lokalne javne službe varstva okolja, ki se ukvarjajo z odpadki, morajo po veljavni
zakonodaji omogočiti varno oddajanje nevarnih gospodinjskih odpadkov (organska topila,
kisline, lugi, odpadne kemikalije, pesticidi, gnojila, termometri, ki vsebujejo živo srebro,
fluorescentne snovi, motorna in mazalna olja, lepila, barve in laki, detergenti, zdravila,
baterije, EE-oprema, onesnažena embalaža itd.). Zakonsko predpisani sistem predvideva
13

Industrijska simbioza povezuje tradicionalno ločene industrije v kolektivni pristop za doseganje
konkurenčne prednosti s fizično izmenjavo odpadnih surovin, energije, vode in stranskih
proizvodov. Koncept industrijske simbioze je pretvorba odpadkov ene industrije v snovni vtok
druge industrije (Krajnc, 2010, str. 203).
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organizacijo zbiralnih akcij in možnost oddaje nevarnih gospodinjskih odpadkov na zbirno
-sortirnih centrih. Izvajalci lokalne javne službe varstva okolja zbrane nevarne odpadke
prepuščajo akreditiranim zbiralcem in odstranjevalcem nevarnih odpadkov (Lipovšek,
2006).
Mešani komunalni odpadki imajo zelo heterogeno sestavo. Na podlagi sortirnih analiz so
sestavljeni iz 7 % plastike, 8 % ostankov hrane, 8 % stekla, 9 % kovine, 18 % zelenega
odreza, 40 % papirja in 10 % ostalih nedefiniranih odpadkov (MINET, 2010). Za mešane
komunalne odpadke velja pravilo, da so nastali zaradi človekovega biološkega in
delovnega ciklusa v okviru normalnih življenjskih pogojev (Vuk, 1997, str. 2). Njihova
sestava se zaradi zunanjih dejavnikov zelo spreminja in zaradi tega jih je težko natančno
opredeliti in učinkovito ponovno izrabiti. Večino mešanih komunalnih odpadkov
predstavljajo biorazgradljivi odpadki, približno 66 % (v nadaljevanju BIOO). Običajno se
BIOO iz mešanih komunalnih odpadkov izločijo s procesi mletja in sejanja kot mokra oz.
težka frakcija. Kot BIOO se prišteva tudi biološka blata iz komunalnih in industrijskih
bioloških čistilnih naprav.

4.3 TEHNIKE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
Odpadke je prepovedano puščati v naravnem okolju, jih odmetavati in nenadzorovano
obdelovati. Za obdelavo kot tako mora poskrbeti imetnik odpadkov na takšen način, da jih
sam obdela ali pa da jih odda registriranemu zbiralcu odpadkov, predelovalcu odpadkov
ali pa proda trgovcu in na ta način se prenese breme imetnika odpadkov na trgovca. Z
Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. list RS, št. 34/08) je določeno, da je potrebno odpadke
predelati, sežgati ali odstraniti.
Za odpadke je potrebno zagotoviti predelavo, če obstajajo tehnične možnosti in možnosti
nadaljnje uporabe teh odpadkov in njihovih sestavin. Odpadki, namenjeni za predelavo,
so odpadki, dokler niso predelani v uporabne materiale ali energijo ali pa so po obdelavi
ponovno uporabni. Postopki predelave odpadkov so določeni s prilogo 5 Uredbe o
ravnanju z odpadki. Obstajajo tudi izjeme, ko predelave odpadkov ni potrebno zagotoviti,
če so stroški nesorazmerno višji od odstranjevanja odpadkov, če predelava odpadkov bolj
obremenjuje okolje in zdravje ljudi kot njihovo odlaganje. Sežig odpadkov je dovoljen
takrat, kadar ima sežig z energijsko izrabo prednost pred drugimi načini predelave in če
prekomerno ne onesnažuje okolja z emisijami snovi v zrak. Če odpadke ni mogoče ne
predelati in ne sežgati, jih je potrebno odstraniti, pri čemer je odlaganje najslabša
možnost. Pri odlaganju odpadkov je pomembno to, da se le-ti odstranjujejo čim bližje
kraju njihovega nastanka in odložijo v čim bližjem odlagališču.
Osredotočiti se moramo na znižanje količin vseh vrst odpadkov. K temu je tudi naravnana
hierarhija ravnanja z odpadki. Kot je razvidno iz slike v nadaljevanju, ponazarjajo
hierarhijo ravnanja z odpadki v obliki piramide. Iz piramide je moč razbrati, kateri ukrepi
na področju ravnanja z odpadki so najbolj zaželeni in stremijo k trajnostnemu razvoju.
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Slika 1: Hierarhija ravnanja z odpadki – vrstni red

Vir: Campbelltown City Council, (2011)

Namen hierarhije ravnanja z odpadki je določiti prednostne načine o ravnanju z odpadki,
ki so okoljsko sprejemljivi in služijo kot navodilo za najučinkovitejše načine zmanjševanja
vplivov na okolje. Posredno je hierarhija ravnanja z odpadki razvidna tudi iz določil
direktive o odpadkih (Direktiva 75/442), ki navaja, da si morajo države članice same
prizadevati za preprečevanje nastajanja odpadkov in s tem upoštevati omenjeno
hierarhijo. Omenjena hierarhija namreč ne pomeni, da morajo države članice sprejeti take
ukrepe, ki bi sledili višji ravni hierarhije, preden začnejo z uvajanjem hierarhično nižjih
ukrepov (Keuc, 2005, str. 90). Iz tega vidika izhaja, da sama hierarhija ravnanja z odpadki
ni pravno zavezujoča (kot bo razvidno iz nadaljevanja, se še vedno odlaga velika količina
odpadkov), opredeljena je kot politični cilj in usmeritev.
Iz slike je razvidno, da je odlaganje najslabša možnost. Znotraj EU se na odlagališča še
vedno odlaga približno dve tretjini odpadkov. Odlaganje odpadkov na odlagališču ima
negativen vpliv na okolje, saj če odlagališče kot tako ni vodoprepustno, odteka
onesnažena voda v tla in onesnažuje podtalnico, z gnitjem odpadkov pa se sprošča
metan. V zadnjem letu smo priča množičnemu zapiranju odlagališč v Sloveniji (Likon,
2006).
S sežiganjem odpadkov so različne dileme glede lokacij takih sežigalnic. Proizvajalci
industrijskih odpadkov dajo prednost sežiganju odpadkov pred recikliranjem. Ko je
sežigalnica enkrat zgrajena, potrebuje zadosti goriva za ves čas svoje življenjske dobe, ki
je ocenjena na približno 30 let ali več. To posledično pomeni pritisk za operaterje, da
upravljavce z odpadki obvezujejo, da dostavljajo odpadke v točno določeno sežigalnico,
kljub temu da so lahko stroški višji, kot bi bili za transport drugam ali izbira kakega
drugega načina predelave, kot na primer recikliranje (Keuc, 2005, str. 93).
Recikliranje odpadkov ima prednost pred sežiganjem le-teh. Na ravni EU je bilo sprejetih
nekaj posameznih direktiv o vrstah odpadkov, ki naj bi se reciklirali. Največ se reciklirajo
plastika, papir, kovine in steklo.
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Vrh piramide je preprečevanje nastajanja odpadkov. Ta zajema minimalizacijo nastajanja
odpadkov in minimalizacijo vsebnosti nevarnih snovi v odpadkih zaradi lažjega recikliranja
in odlaganja. Preprečevanje nastajanja odpadkov lahko dosežemo z določitvijo
posameznih ukrepov o sestavi izdelkov in načinu proizvodnje. Ukrepi lahko dosežejo
učinek spremenjenega obnašanja potrošnikov, trgovcev in proizvajalcev. Kljub vsemu so
določila EU o preprečevanju nastajanja odpadkov redka. Določila so predvsem
osredotočena v uporabo bolj varnih in manj škodljivih izdelkov za okolje. Za posredno
vplivanje nastajanja odpadkov obstaja nekaj metod, kot npr. da mora izdelek vsebovati
določen odstotek recikliranega materiala.
Poznamo različne vrste obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Med postopke obdelave
mešanih komunalnih odpadkov prištevamo mletje in sortiranje, aerobne in anaerobne
procese (Vries, 2005):
−

Proces mletja in sejanja predstavlja obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v
rotirajočem se bobnu, ki ima na obodu odprtine premera od 10 do 12 cm. Skozi
proces mletja in sejanja se odpadke razdeli na frakcije, ki imajo premer manjši od
10–12 cm in frakcijo, katere premer je večji od 10–12 cm. Frakcijo, ki vsebuje delce s
premerom večjim od 10–12 cm, običajno opredeljujemo kot »lahko frakcijo«, saj
vsebuje materiale, ki se težko meljejo, trgajo ali drobijo. Taka materiala sta papir in
plastika, ki sta preveč onesnažena, da bi se ju lahko ponovno uporabilo skozi postopke
recikliranja. V strokovni literaturi se ta frakcija opredeljuje kot »Refuse Derived Fuel«
(v nadaljevanju RDF), saj vsebuje materiale, ki imajo kalorične vrednosti višje od 15
MJ/tono (Themelis et al., 2001) in so v skladu z Direktivo 2000/76/ES Evropskega
parlamenta o sežiganju odpadkov in uredbo o sežiganju odpadkov (Ur. list RS, št.
68/08, 41/09) opredeljeni kot gorivo.

-

Aerobno kompostiranje in bistabilizacija sta procesa naravnega recikliranja BIOO.
Tehnološko gledano je aerobno kompostiranje proces razgradnje snovi, ki vsebujejo
organske snovi v prisotnosti zraka (kisika). Gre za naraven proces, ki se ga lahko
pospeši z nastavljanjem optimalnih pogojev za razkroj odpadkov. Odpadki se v
procesu pred obdelavo presortirajo, premešajo in zdrobijo. Na ta način se odstranijo
anorganske snovi. V biorazgradljivem delu organskih odpadkov (biostabilizacija) se
nato nastavi optimalno vlažnost in temperaturo (okoli 35–40 °C), da mikroorganizmi
pričnejo naravno razgradnjo organskega dela. Proces razgradnje pri optimalnih
pogojih traja približno 10 dni. Po tem času se temperatura poviša nad 55 °C, da se
uniči patogene organizme (Gautam, 2010). Pridobljeni kompost se preseje. Njegova
uporabnost je odvisna od vhodnih odpadkov. Kompost se glede na naravo vhodnih
odpadkov, vsebnosti težkih kovin in soli, razmerja amonijak/dušik v splošnem deli v tri
kakovostne kategorije. Kategorija A+ se lahko uporablja kot gnojilo za pridelavo
hrane, kategorija A za hortikulturo, medtem ko je kategorija B uporabna za
rekultivacijo odlagališč nenevarnih odpadkov (Pollack in Favoino, 2004).
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-

Anaerobna obdelava odpadkov je proces razgradnje biorazgradljivih snovi brez
prisotnosti zraka (kisika). Tehnološko je taka obdelava odpadkov precej bolj zahtevna
kot aerobno kompostiranje in biostabilzacija. Pri anaerobni razgradnji se sprošča
visoko vnetljivi plin metan. Prednost anaerobne razgradnje je v energetskem
izkoriščanju metana za proizvodnjo toplotne in električne energije. Iz ene tone
mešanih komunalnih odpadkov, ki vsebujejo 35 % suhe snovi, se pod optimalnimi
pogoji proizvede 100 m3 bioplina, ki vsebuje 60 % metana. Iz te količine bioplina se
pridobi 336 kWh toplotne in 224 kWh električne energije (Ostrem, 2004), kar je
teoretično ekvivalentno 60 l bencina (Likon, 2006). V državah, ki so primerljive s
Slovenijo glede razpoložljivega prostora za predelavo in odlaganje odpadkov ter
gostote poseljenosti (države Beneluksa, Danska), je uporaba tehnologije anaerobne
razgradnje v porastu. Na Nizozemskem se na ta način predeluje že več kot 60 %
odpadkov (Vries, 2005). Razvoj anaerobnih procesov je šel v smer eno- in
dvostopenjskih procesov ter mokrih (vsebnost suhe snovi manj kot 12 %) in suhih
postopkov (vsebnost suhe snovi več kot 12 %). Tako se na trgu pojavljajo zelo
raznovrstne tehnologije, ki so posebej prirejene za količino in vrsto odpadkov. V
novejšem času se uveljavljajo hibridne aerobno-anaerobno-aerobne ali bolj znane kot
AAA tehnologije predelave odpadkov. S temi naprednimi tehnologijami se odpadke
najprej aktivira in segreje pod aerobnimi pogoji, sledi razvijanje bioplina pod
anaerobnimi pogoji ter nadalje sterilizacija komposta pod aerobnimi pogoji. S takim
pristopom se skrajša čas razgrajevanja na 5 dni, učinkovitost razgradnje pa se poveča
na preko 95 % (Walker et al., 2006).

−

Sežig odpadkov vključuje vezavo organskih snovi s kisikom, ki jih vsebujejo organski
odpadki. V skladu z Direktivo 2000/76/ES mora biti energetska bilanca pozitivna,
drugače se sežig odpadkov smatra kot odlaganje odpadkov. To je razlog, da se danes
mešanih komunalnih odpadkov ne sežiga neposredno, saj vsebujejo več kot 50 %
vlage (Likon, 2006). Sežigala naj bi se le RDF frakcija. Sežig odpadkov za potrebe
pridobivanja energije (WTE procesi) in ostali visokotemperaturni postopki obdelave
odpadkov vključujejo procese pretvorbe organskih snovi v odpadkih v pepel, dimne
pline in toploto. Med WTE postopke nekateri avtorji vključujejo tudi uplinjanje,
obdelavo v plazmi, pirolizo in kogeneracijo bioplina, proizvedenega pri anaerobni
razgradnji. Ti procesi včasih niso neposredno povezani s pridobivanjem energije,
ampak se preko določenih tehnoloških in biotehnoloških procesov iz organskega dela
pridobiva z energijo bogate materiale (kot so sintezni plin, bioplin, sintetični dizel itd.),
medtem ko se pri sežigu in sosežigu organski del neposredno uporabi za pridobivanje
toplotne energije. S postopki sežiga zmanjšamo maso odpadkov za približno 80 do
85 %, odvisno od sestave odpadkov in prisotnosti določenih materialov, kot so železo
ali steklo, hkrati iz njih pridobimo toplotno energijo (Ramboll, 2006). Po evropski
direktivi 2000/76/EC o sežiganju odpadkov so postopki obdelave odpadkov s plazmo,
pirolizo ali uplinjanjem opredeljeni kot sežig in morajo zadovoljevati predpisane pogoje
o emisijah v ozračje. V strokovni literaturi pa je navedeno, da ti tehnološki postopki ne
spadajo pod sežig, saj se pri teh postopkih pridobljena toplotna ali električna energija
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uporabi za razgradnjo organskih odpadkov v nizkomolekularne produkte (Friends of
the Earth, 2009).
−

Pri obdelavi odpadkov s plazmo, ki ima temperaturo od 1500 °C do 10000 °C in visoko
energijsko gostoto (preko 100 MW/m3), organski odpadki razpadejo na zmes vodika
in ogljikovega monoksida (Tendler et al., 2005). Zmes plinov se v strokovni literaturi
imenuje sintetični plin (syngas), katerega se uporabi za proizvodnjo električne energije
ali za proizvodnjo biodizla druge generacije. Iz ene tone odpadkov se pridobi približno
816 kWh električne energije (Circeo, 2011). Obdelava odpadkov s plazmo je ena
najbolj hitro se razvijajočih tehnologij za energetsko izrabo odpadkov, kljub temu pa
je potrebno rešiti še nekaj tehnoloških pomanjkljivosti, predvsem s področja varovanja
okolja (Dodge, 2009).

−

Piroliza je termokemični postopek razgradnje organskih odpadkov pri temperaturah od
250 °C do 800 °C brez prisotnosti kisika. Ločimo nizkotemperaturno pirolizo (do
500 °C), kjer se ob uporabi katalizatorjev razgrajujejo predvsem plastične mase nizke
gostote (Ademiluyi in Adebajo, 2007), in visokotemperaturno pirolizo (nad 500 °C),
kjer se razgrajuje organska biomasa (lignocelulozna biomasa, plastične mase visoke
gostote) (Czernik, 2003). Pod temi pogoji organski odpadki oziroma organska biomasa
razpade na vodik, metan, nizkomolekularne ogljikovodike in ogljikove okside.
Mešanico plinov se prečisti in uporabi za proizvodnjo električne energije ali za
proizvodnjo biodizla druge generacije. Iz ene tone odpadkov se pridobi približno 571
do 685 kWh električne energije (Circeo, 2011).
Slika 2: Primerjava tehnologij za energetsko izrabo odpadkov

Vir: Global Alliance for Incinerators Alternative, 2011

−

Odlaganje bi lahko poimenovali kot zadnji postopek v procesu obdelave odpadkov. Na
podlagi Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. list RS, št. 32/06, 98/07,
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62/08, 53/09) je potrebno odpadke pred odlaganjem obdelati. Ni dovoljeno odlagati
odpadkov, ki lahko vplivajo na stabilnost telesa odlagališča (kot so mulj in pastozni
odpadki), ali odpadke, ki lahko reagirajo z drugimi odloženimi odpadki (Uredba, 9.
člen). Čeprav je odlaganje odpadkov najbolj nezaželen način ravnanja z odpadki, jih
večinoma odlagamo zaradi podcenjenega prostora za odlaganje. Moderna odlagališča
odpadkov so konstruirana kot naravni bioreaktorji, v katerih potekajo tako aerobni kot
anaerobni procesi gnitja. To pomeni, da se odpadki odlagajo v zatesnjene celice, masa
odpadkov pa se kontinuirano prisilno odplinjuje. Zajeti bioplin se sežge na bakli ali se
ga energetsko izrabi za proizvodnjo električne energije. Primer takega odlagališča je
odlagališče Leskovec, družbe CeROD iz Novega mesta (Likon, 2006).

4.4 ODPADKI V EVROPSKI UNIJI
Na podlagi podatkov Eurostata je Evropa v letu 2008 zabeležila približno 2,6 milijard ton
odpadkov, od tega 101 milijon ton nevarnih odpadkov. Gledano na skupno prebivalstvo
Evrope (v Evropi živi približno 500 milijonov ljudi) je to več kot 5300 kg na prebivalca
oziroma pol tone. Največji del odpadkov v letu 2008 so sestavljali odpadki iz rudarstva in
gradbeništva ter rušitvene dejavnosti (90,7 %), sledijo jim odpadki iz gospodarstva in
storitvene dejavnosti (7,2 %) ter iz kmetijstva (2,1 %). V primerjavi z nastajanjem
odpadkov v letu 2006 je opaziti zmanjšanje nastalih odpadkov za 0,3 milijarde tone. To
posledico zmanjševanja odpadkov lahko pripišemo bolj usklajeni uporabi statistične
nomenklature. Po novem se hlevski gnoj ne prišteva več med kmetijske odpadke, če se
uporablja za izboljšanje tal v kmetijstvu. V prihodnosti lahko pričakujemo, da se bodo
nastali odpadki na račun usklajene nomenklature in novih postopkov obdelave in
predelave odpadkov še zmanjševali (EUROSTAT, Municipal waste, 2010).
Količina komunalnih odpadkov je v zadnjih devetih letih, glede na število prebivalcev v
državah EU, padala v povprečju 0,2 % letno: s 523 kg na prebivalca v letu 2000 na 514
kg na prebivalca v letu 2009. Če se osredotočimo na dostopne podatke Eurostata za leto
2009, je največ komunalnih odpadkov nastalo na Danskem, kar 822 kg na prebivalca.
Poleg Danske je največ komunalnih odpadkov nastalo tudi na Cipru, 778 kg na prebivalca,
Irskem, 742 kg na prebivalca, v Luksemburgu, 707 kg na prebivalca, na Malti, 647 kg na
prebivalca. Omenjene države letno proizvedejo več kot 20 do 30 odstotkov komunalnih
odpadkov več, kot je povprečje v EU-27. Na drugi strani pa spet imamo države, ki beležijo
najnižje količine nastalih komunalnih odpadkov. Tako Republika Češka, Poljska, Litva in
Slovaška letno ustvarijo manj kot 340 kg na prebivalca. Količina nastalih komunalnih
odpadkov za leto 2009 v EU-27 znaša 514 kg na prebivalca.
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Tabela 5: Količina nastalih komunalnih odpadkov v EU-27, kg na prebivalca
Država/leto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

EU-27

523

522

527

515

514

517

523

524

520

514

Belgija

476

471

487

468

487

481

484

497

491

491

Bolgarija

516

491

500

499

490

474

460

432

473

468

Republika Češka

334

273

279

280

278

289

296

294

306

316

Danska

665

658

665

672

696

737

741

792

833

822

Nemčija

643

633

640

601

587

564

563

582

588

587

Estonija
Irska

461
603

372
705

406
698

418
736

449
745

436
740

399
804

448
788

391
733

346
742

Grčija

408

417

423

428

433

438

443

448

453

478

Španija

662

658

645

655

608

597

599

588

559

547

Francija

516

528

532

508

521

532

540

544

543

536

Italija

509

516

524

524

538

542

553

550

545

541

Ciper

680

703

709

724

739

739

745

754

770

778

Latvija

270

302

338

298

311

310

411

377

331

333

Litva
Luksemburg

363
658

377
650

401
656

383
684

366
683

376
678

390
688

400
700

407
704

360
707

Madžarska

445

451

457

463

454

460

468

456

453

430

Malta

547

542

543

581

625

624

624

652

673

647

Nizozemska

616

615

622

610

625

624

622

630

625

616

Avstrija

581

578

609

609

620

620

654

598

601

591

Poljska

316

290

275

260

256

319

321

322

320

316

Portugalska
Romunija

472
355

472
336

439
383

447
350

436
345

446
377

454
388

472
378

485
392

488
396

Slovenija

513

479

407

418

417

423

432

441

459

449

Slovaška

254

239

283

297

274

289

301

309

328

339

Finska

503

466

459

466

470

479

495

507

522

481

Švedska

428

442

468

471

464

482

497

518

515

485

Združeno kraljestvo

578

592

600

593

605

585

587

572

546

529

Norveška

615

362

393

403

416

427

461

494

490

473

Vir: EUROSTAT, Waste statistic (2010)

Razlike med odpadki odražajo razlike med gospodarstvi in državami EU. Če se
osredotočimo samo na države, ki letno proizvedejo največ komunalnih odpadkov na
prebivalca, opazimo, da so te države geografsko relativno majhne v primerjavi z večjimi
državami EU. Še vedno pa večina držav, ne glede na število prebivalstva in na količino
komunalnih odpadkov na prebivalca, svoje odpadke odlaga na odlagališčih. Iz Grafa 10 je
razvidno, da je trend odloženih komunalnih odpadkov, tu imamo v mislih BIOO (kljub
temu da se jih večina odlaga), konstanten, vidni so pozitivni premiki v druge oblike
ravnanja z odpadki, kot so recikliranje, sežig in kompostiranje.
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Graf 10: Ravnanje s komunalnimi odpadki v EU-27, kg na prebivalca

Vir: EUROSTAT, Waste statistic (2010)

Vsi odpadki imajo zelo velik vpliv na okolje, ne glede na to, ali so nevarni, nenevarni ali pa
inertni, saj povzročajo čezmerno onesnaževanje okolja z emisijami toplogrednih plinov, ki
prispevajo v prvi vrsti k podnebnim spremembam, onesnaževanju tal in podzemne vode.
Tu ne gre pozabiti tudi na velike izgube surovin, kar predstavlja problem za Evropo, saj je
zelo odvisna od uvoženih surovin in materialov. Že več kot desetletja so cene surovin zelo
visoke, zato se je povečala vrednost sekundarnih surovin, pridobljenih z recikliranjem. S
porastom globalizacije se spreminja tudi narava odpadkov. V zadnjih letih beležimo porast
visokotehnoloških izdelkov, kar pomeni, da odpadki vsebujejo vse bolj zapletene
kombinacije materialov, kot so plastika, plemenite kovine in nevarne snovi, ki jih je zelo
težko varno odstraniti (Being wise with waste: the EU’s approach to waste management,
2010).
4.4.1 RAVNANJE Z ODPADKI V DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE
Kljub enotni evropski zakonodaji na področju ravnanja z odpadki se pristopi in metode ter
načini oblikovanja in izvajanje ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov v državah
EU-27 zelo razlikujejo. Evropska komisija, kot generalna direkcija za okolje, je v letu 2000
javnosti predstavila serijo projektov uspešnega ločenega zbiranja in kompostiranja
odpadkov. Projekti so potekali v šestih državah članicah EU, in sicer v Franciji, Italiji,
Španiji, na Irskem, Portugalskem in v Veliki Britaniji. Glavni namen te predstavitve je bila
promocija uspešnih alternativnih načinov za ravnanje s komunalnimi odpadki in
posredovanje ključnih ugotovitev posameznega projekta, kot pomoč lokalnim skupnostim
pri določitvi, za kakšen model gospodarjenja s to vrsto odpadkov se bodo odločili. Vse
akcije so imele osnovni cilj, kako doseči zahteve po znižanju količine BIOO, opredeljene v
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zakonodaji (Ferfila, 2001, str. 14). Tako se spet srečujemo na eni strani z državami, ki
imajo največje število komunalnih odpadkov na prebivalca, in obratno.
Danska se ponaša z najvišjimi prihodki iz okoljskih davkov v % BDP in največjim številom
komunalnih odpadkov na prebivalca. Vsak Danec proizvede okoli 8 kilogramov odpadkov
dnevno, kar znaša približno 15,5 milijona ton letno. Zaradi velikih količin odpadkov so
nekatera mesta na Danskem uvedla plačevanje prispevka za odpadke glede na njihovo
težo in ločeno zbiranje odpadkov. Zabojniki za odpadke so opremljeni s posebnim
procesorjem, na katerem se beleži količina prevzetih odpadkov. Zabeležena količina
odpadkov ob prevzemu je podlaga za mesečni obračun komunalnih storitev (Keuc, 2005).
Na ta način so želeli na Danskem doseči, da so ljudje v zabojnike odlagali čim manjše
količine odpadkov in čim bolj čiste frakcije. Danska reciklira večino svojih odpadkov in s
tem zmanjšuje uporabo naravnih virov. Ostale količine odpadkov sežge, le manjši del jih
odloži. Cilj Danske vlade je, da do leta 2012 reciklira vsaj 65 % odpadkov in da jih odloži
le 6 % (Hindkjær, 2011).
Na Irskem je razvoj osnovne infrastrukture za ravnanje z odpadki še vedno izziv. Irska
namreč nima tehnološko dovršenih in razvitih objektov za ločeno zbiranje odpadkov, za
predelavo materialov in recikliranje, za obdelavo biološko razgradljivih deležev komunalnih
odpadkov itd. Napoved modela trajnostnega razvoja na Irskem (ISus) do leta 2025
napoveduje, da se bo količina komunalnih odpadkov na Irskem še povečala. Zaradi tega
irska vlada v prihodnosti načrtuje naložbe v infrastrukturo ravnanja z odpadki, predvsem
bo usmerjena v večje recikliranje odpadkov (EEA, 2011).
V Luksemburgu v zadnjih letih narašča število prebivalstva, prav tako se povečuje število
dnevnih migracij. Prav zaradi goste poseljenosti je ravnanje z odpadki eno ključnih
vprašanj te države, ki ima eno najvišjih stopenj komunalnih odpadkov na prebivalca v EU.
Zbiranje in predelava komunalnih odpadkov je med najboljšimi v Evropi. Luksemburg ima
vzpostavljen sistem vračila količin recikliranih odpadkov, kar se kaže na rastoči mreži
centrov za recikliranje. Zbiranje komunalnih odpadkov za recikliranje znaša približno 275
kg na prebivalca letno, pri čemer je uspešnost Luksemburga med najboljšimi v zahodni
Evropi. V Luksemburgu imajo dva odlagališča in eno sežigalnico odpadkov z energetsko
izrabo. Ostale nepredelane odpadke izvozijo na uničenje v tujino, predvsem v Nemčijo.
Glede na velikost države in njenega gospodarstva, se lahko skupne izvožene količine zelo
razlikujejo od enega leta do naslednjega (EEA, 2011).
Češka beleži eno izmed nižjih količin komunalnih odpadkov na prebivalca. Ravnanje z
odpadki na Češkem je povezano s skoraj vsemi vrstami proizvodnje, zlasti industrijske
proizvodnje in gradbeništva, ki proizvajajo večino odpadkov. Na Češkem igra javni sektor
pomembno vlogo pri ravnanju s komunalnimi odpadki. V obdobju 2002–2008 se je skupno
nastajanje odpadkov na Češkem znižalo za 19,2 %, vendar se je trend skupnih količin
odpadkov ob koncu leta 2006 zaradi gospodarskega razvoja povečal za 4 %. Na Češkem
večino svojih odpadkov predelajo in reciklirajo. V letu 2008 vseh proizvedenih komunalnih
odpadkov (80 %) je bilo obdelanih z načini odstranjevanja odpadkov. Zaradi pomanjkanja
materialov in objektov za predelavo odpadkov se je večina mešanih komunalnih odpadkov
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odložila na odlagališčih. Nasprotno pa se je večino razvrščenih komunalnih odpadkov, kot
so papir, plastika, steklo, recikliralo (EEA, 2011).
V tem kontekstu ravnanja z odpadki bi rada izpostavila še Finsko. Kot je bilo zgoraj že
opisano, se države na različne načine soočajo s problematiko ravnanja z odpadki. Vse
države se trudijo, ene uspešno, druge manj, da bi svoje ravnanje z odpadki približale
najvišji ravni hierarhije ravnanja z odpadki, to je preprečitvi nastajanja odpadkov.
Finska se spopada s problematiko ravnanja z odpadki skupaj s tremi najbolj naseljenimi
mesti – Helsinki, Vanaato in Espoo. Gre za veliko metropolitansko območje, kjer živi
približno 960.000 prebivalcev na 740 km2. Povprečna gostota prebivalstva je 1.260 ljudi
na km2. Na tem območju pridelajo skoraj 1,1 milijona ton odpadkov na leto. Večino
odpadkov (okrog 55 %) reciklirajo in ponovno uporabijo, ostale pa odlagajo na
odlagališču. Na ta način letno zberejo v povprečju 162 preostalih odpadkov na prebivalca.
Območni svet Helsinkov (YTV) se je problematike ravnanj z odpadki lotil na ta način, da je
operativno strategijo ravnanja z odpadki podkrepil še z dodatnimi tremi podstrategijami.
Prva strategija, zmanjševanje odpadkov, kateri cilj je zmanjšanje količine odpadkov na
izvoru in povečanje recikliranja, druga strategija govori o ozaveščanju kupca in prodajalca
o ločevanju odpadkov, tretja pa o ravnanju z odpadki in njihovi končni odstranitvi. Načrti
za uspešno ravnanje z odpadki na Finskem so predvsem usmerjeni v zapiranje odlagališč,
v gradnjo čistilnih naprav za mešane odpadke in gradnjo območij za obdelane odpadke.
Cilji strategije izhajajo predvsem iz pričakovanih sprememb s področja okoljske
zakonodaje in težnje po okolju prijaznejšem ravnanju z odpadki. Finska načrtuje izgradnjo
sežigalnice, kapacitete 250.000 ton. Za primerjavo navajajo Švedsko, ki ima 30 sežigalnic,
v katerih sežgejo 90 % vseh komunalnih odpadkov, ostalo odložijo na odlagališču (po
Saarela, 2008).
Vseskozi si države prizadevajo na najboljši način zatreti vojno z nastajanjem odpadkov in
svoje postopke na področju ravnanja z odpadki čim bolj približati stanju, ki ga predvideva
EU. Iz zgornjih opisov lahko razberemo, da med državami ni bistvenih razlik pri ravnanju z
odpadki. Na odpadke vpliva veliko drugih dejavnikov, predvsem pa je v prvi vrsti
pomembno ozaveščanje javnosti. Odpadke moramo izločiti na izvoru, pri prodajalcu, kar
pomeni, da bo posledično tudi manj odpadkov pri kupcu oz. pri končnem potrošniku.
4.4.2 RAVNANJE Z ODPADKI V SLOVENIJI
Kot je bilo že uvodoma povedano, daje ZVO-1 pravno podlago tudi glede sprejema uredb
in pravilnikov o ravnanju z odpadki. Zakonsko strukturo pri ravnanju z odpadki sestavljajo
odločbe (uredba o odpadkih, uredba o pošiljanju odpadkov in uredba o izvajanju le-te
uredbe), javne službe in s tem povezana odredba o ravnanju z ločenimi zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe, pravilnik o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili
itd., skupne sheme ravnanja z odpadno embalažo, odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi,
odpadno EE–opremo, baterijami in akumulatorji, odpadnimi nagrobnimi svečami, zdravili
in izrabljenimi gumami. Poleg odločb, javnih služb in shem so opredeljeni tudi posamezni
tokovi odpadkov, objekti za obdelavo odpadkov in finančni instrumenti, ki so omenjeni že
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v sami nalogi. Iz slednjega izhaja, da so slovenske strateške usmeritve ravnanja z odpadki
skladne s strategijo EU na področju ravnanja z odpadki.
Po podatkih SURS je leta 2009 v Sloveniji nastalo okoli 6,7 milijonov ton odpadkov. Med
nastalimi odpadki je bilo največ odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti, sledijo
komunalni in nevarni odpadki.
Za odpadke iz predelovalne in storitvene dejavnosti je značilno, da se predelajo znotraj
tehnološkega procesa. Na ta način dosežemo, da se odda manjša količina odpadkov. Na
podlagi interne predelave industrijskih odpadkov v Sloveniji za leto 2009 izhaja, da se je
91 % odpadkov recikliralo, 8,7 % odpadkov se je sežgalo z energetsko izrabo, le manjši
odstotek pa se je kompostiral ali na kakšen drugi način predelal. Pri postopkih internega
odstranjevanja se še vedno največ odpadkov trajno skladišči, več kot 50 %. Razlogov za
trajno skladiščenje odpadkov je več. Prepuščanje industrijskih odpadkov pooblaščenim
službam za ravnanje z odpadki je zelo drago. Večinoma se industrijske odpadke sežge, za
kar so potrebne sežigalnice. V Sloveniji so trenutno tri naprave za sežig odpadkov: v
Trbovljah, Račah in Desklah, ki pa niso opremljene za sežig večjih količin industrijskih
odpadkov (ARSO, Kazalci okolja v Sloveniji, 2011a).
Količina komunalnih odpadkov v letu 2009 je znašala 912.981 ton. V primerjavi z letom
2000 je količina komunalnih odpadkov v zadnjih devetih letih rasla v povprečju za 0,5 %
letno, z 872.676 ton v letu 2000 na 912.981 ton v letu 2009. Kljub velikim prizadevanjem
za učinkovito preprečevanje nastajanja odpadkov beležimo rast le-teh. Nastale komunalne
odpadke večinoma odlagamo. Po podatkih SURS smo leta 2009 odložili 69 % komunalnih
odpadkov. Preostalih 31 % komunalnih odpadkov je šlo v predelavo, največ 95 % jih je
bilo recikliranih.
SURS navaja različne opredelitve ravnanja z odpadki, kot so: predelava (reciklaža,
kompostiranje, sežig kot gorivo, drugo), odstranjevanje (sežig, trajno skladiščenje,
drugo), odloženo na odlagališču za nevarne in nenevarne odpadke, oddano drugemu,
oddano družbi za ravnanje z odpadno embalažo, odstranjeni, začasno skladiščenje ter
izvoz v tujino. Iz spodnjega grafa je razvidno, da se še vedno velika večina komunalnih
odpadkov v Sloveniji odloži na odlagališču nenevarnih odpadkov, konstantno pa so
prisotni tudi drugi načini ravnanja z odpadki, med katerimi izstopa predvsem predelava
odpadkov.
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Graf 11: Ravnanje s komunalnimi odpadki v Sloveniji (tone)

Vir: SURS (2011)

Kljub temu da se v zadnjih letih količina predelanih odpadkov zvišuje in jih odstranjujemo
manjše količine, se pri ravnanju z odpadki še vedno kaže veliko zaostajanje za razvitejšimi
članicami Evropske unije. Dolgoročni cilj Tematske strategije o preprečevanju in
recikliranju odpadkov je namreč približati Evropo družbi recikliranja, v kateri naj bi
nastajalo čim manj odpadkov, nastali odpadki naj bi se izrabljali kot viri. Za dosego tega
dolgoročnega cilja bo potrebno, poleg že uveljavljenih načrtov za ravnanje z odpadki,
pripraviti tudi program preprečevanja nastajanja odpadkov, ki bo kot vodilno načelo
upoštevalo hierarhijo ravnanja z odpadki, ki na prvo mesto postavlja preprečevanje
nastajanja odpadkov, kot zadnjo in najmanj želeno možnost ravnanja z odpadki pa
predvideva njihovo odlaganje na odlagališčih (ARSO, Kazalci okolja v Sloveniji, 2011).

4.5 ANALIZA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI
ODLAGANJA ODPADKOV
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih je
uzakonjena v Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
na odlagališčih (Ur. list RS, št. 70/10). Uredba je relativno nova, saj je bila objavljena v
Uradnem listu Republike Slovenije v preteklem letu.
Sprva je to področje urejala Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, ki je prenehala veljati 18. 12. 2004. Leta 2004 smo dobili novo uredbo o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki je vsebovala več ali
manj le »lepotne« popravke stare uredbe. Kot je bilo že zgoraj omenjeno, smo v letu
2010 dobili novo uredbo, katera je vnesla precej sprememb s področja obravnavane
okoljske dajatve.
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4.5.1 UREDBA O TAKSI ZA OBREMENJEVANJEA OKOLJA ZARADI ODLAGANJA
ODPADKOV
Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. list RS, št.:
70/01, 9/04) je določala višino, način obračunavanja, odmere in plačevanja takse za
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih odpadkov (taksa se je
plačevala za obremenjevanje okolja od odpadkov, odloženih na odlagališču za inertne,
nenevarne ali nevarne odpadke) ter merila za znižanje in oprostitev plačevanja le-te. Pod
pojmom obremenjevanje okolja se je smatralo obremenjevanje tal s količino odloženih
odpadkov in zraka z emisijo metana zaradi odloženih BIOO. Zavezanec za plačilo takse je
bil upravljavec odlagališča. Osnova za obračun takse je bila določena na podlagi EO za tla
in zrak v koledarskem letu, na podlagi sledeče formule:
-

osnova za takso = Ctal x EOtal + Czrak x EOzrak.

Število EO za posamezen kg odpadkov je bil različen glede na to, ali je šlo za inertne,
nenevarne ali nevarne odpadke. Osnova za takso se je lahko znižala za znesek, ki se ga je
določilo na podlagi količin v odlagališčnem plinu zajetega metana, ki je zgorel ali se ga je
zajelo v koledarskem letu, za katerega je veljala osnova za takso. Prav tako je lahko
zavezanec uveljavljal znižanje osnove za takso samo za odlagališče, na katerem so se
odpadki odlagali ter največ do višine, ki ni presegala višine takse za odpadke, kateri so bili
odloženi na odlagališču v istem obdobju. Zavezanec je plačeval takso v obliki mesečnih
akontacij, ki so znašale dvanajstino zadnje odmerjene takse, povečane ali zmanjšane
sorazmerno odstotku spremembe cene za enoto obremenitve tal ali cene za enoto
obremenitve zraka. Osnova za takso se je lahko znižala tudi za znesek, ki so ga določili na
podlagi količin v odlagališčnem plinu zajetega metana, ki je zgorel ali pa se ga zajelo v
koledarskem letu. Zavezanec je moral pri ARSO do 31. marca tekočega leta vložiti
napoved za plačilo takse za preteklo leto, v kateri je navedel vse potrebne podatke za
odmero takse.
Zavezanec je lahko vložil vlogo za uveljavitev oprostitve ali zmanjšanje plačila takse
najkasneje do 31. marca tekočega leta zaradi izvajanja sanacijskih ali drugih del v istem
letu za zmanjšanje obremenjevanja tal oziroma zraka zaradi odlaganja odpadkov na
odlagališču v istem letu. Zavezanec je tako lahko uveljavljal oprostitev ali zmanjšanje
plačila takse posebej za odlaganje komunalnih odpadkov in posebej za odlaganje
odpadkov, ki se jih ni razvrščalo kot komunalne odpadke. Na podlagi ugotovitev o
dejanskem stanju in upravičenih stroškov za izvedbo sanacijskih in drugih del za
zmanjšanje obremenitve tal in zraka zaradi odlaganja odpadkov, ki niso komunalni
odpadki na odlagališčih, je ARSO v določbi o odmeri takse plačilo takse zmanjšal za
znesek sredstev, ki jih je zavezanec vložil v izvedbo. Taka oblika zmanjšanja plačila takse
se je obravnavala kot državna pomoč in je bila različna glede na odstotek upravičenih
investicijskih stroškov (prilagoditev obstoječega odlagališča predpisanim zahtevam,
gradnja objektov ali nakup naprav, namenjenih obdelavi odpadkov, gradnja novega ali
širitev obstoječega odlagališča za odlaganje nenevarnih odpadkov itd.).
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4.4.2 UREDBA O OKOLJSKIO DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI
ODLAGANJA ODPADKOV
Leta 2004 je bila v Uradnem listu RS objavljena nova uredba, in sicer Uredba o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. list RS, št.: 129/04,
68/05, 28/06, 132/06, 71/07, 85/08). Bistvena novost uredbe je v novi opredelitvi
pojmovanja, in sicer okoljske dajatve (prej takse) in onesnaževanja okolja (prej
obremenjevanje okolja). Prav tako je uredba določala način obračunavanja, določanje
višine, odmere in plačevanja okoljske dajatve ter pogoje za vračilo le-te. Okoljska dajatev
je bila (in je) namenski prihodek proračuna RS. Prav tako je bil zavezanec za plačilo
dajatve upravljavec odlagališča. Osnova za določitev višine okoljske dajatve je ostala
nespremenjena, izračunavala se je na podlagi EO za obremenitev tal in zraka. Zavezanec
je plačeval okoljsko dajatev v znesku, ki je bil enak osnovi za okoljsko dajatev za
odpadke, ki jih je odložil na odlagališču v koledarskem letu. Prav tako se je lahko osnova
le-te znižala za znesek na podlagi količine v odlagališčnem plinu zajetega metana, ki je
zgorel ali se zajel v koledarskem letu. Prav tako je moral zavezanec pri ARSO vložiti
napoved za odmero okoljske dajatve za preteklo leto.
Večja spremembe uredbe se je uvedla na področju načina plačevanja okoljske dajatve in
nakazilu sredstev le-te v občinski proračun. Zavezanec je plačeval okoljsko dajatev med
letom v obliki mesečnih akontacij na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za
finance. Mesečne akontacije mu ni bilo potrebno plačati, če znesek mesečne akontacije ni
presegal 20 evrov. Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom okoljske
dajatve za odlaganje odpadkov na odlagališču, ki ni javna infrastruktura, in zneskom,
odmerjenim za okoljsko dajatev z odločbo, se je morala plačati na račun ali vrniti v 60-ih
dneh po dokončnosti odločbe. Ni pa bilo potrebno vračati morebitne razlike med z
akontacijo vplačanim zneskom okoljske dajatve za odlaganje odpadkov na odlagališču, ki
je javna infrastruktura, in zneskom, odmerjenim za okoljsko dajatev z odločbo, saj se je
le-ta poračunala z naslednjimi akontacijami tako, da se je razlika na enak način
porazdelila med vse akontacije v koledarskem letu, v katerem je bila okoljska dajatev
odmerjena. Prav tako je bilo potrebno razliko do skupnega letnega zneska akontacij
plačati v roku 60 dni, če je znesek okoljske dajatve za odložene odpadke na odlagališču, ki
predstavlja javno infrastrukturo, bil porabljen za izvedbo investicij ali za poplačilo glavnice
posojila za investicije oziroma prenesene okoljske dajatve za odlaganje odpadkov na
odlagališču, ki predstavlja javno infrastrukturo, nižji od skupnega letnega zneska
akontacij. Tudi v primeru, če je zavezanec prenesel sredstva okoljske dajatve za
pokrivanje upravičenih stroškov ali pa za poplačilo glavnice posojila in teh sredstev ni
namensko porabil v določenih rokih, je moral na podlagi obvestila ARSO neporabljeni
znesek plačati v proračun države (Uredbe, 19. člen, 6. in 9. odstavek).
Na področju nakazila sredstev v občinski proračun je bila občina upravičena do nakazila
sredstev iz državnega proračuna iz naslova okoljske dajatve, če so se ta sredstva vložila v
infrastrukturo javne službe v njeni lasti v skladu z operativnim programom. Nakazana
sredstva so se v občinskem proračunu izkazovala kot namenski prejemki in porabljala kot
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namenski izdatki. Na podlagi spremembe uredbe ni bilo potrebno občini več pridobiti
predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance, k investicijskemu projektu pred
začetkom izvajanja investicije. Nakazilo se je izvršilo na podlagi s strani občine potrjene
situacije, kateri znesek ni smel biti manjši od 100.000 evrov. Prav tako ministrstvo ni več
pripravljalo prednostne liste investicijskih projektov za uvrstitev v državni načrt razvojnih
programov. Dobljena sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje operativnih
programov varstva okolja s področja ravnanja z odpadki so se dodelila na podlagi javnega
razpisa. Pomembno je bilo tudi določilo 36. člena uredbe, na podlagi katerega se je
zavezancu za odlaganje odpadkov na odlagališču, ki je objekt infrastrukture javne službe,
oprostilo plačilo okoljske dajatve za vse odložene odpadke, če so bila sredstva za plačilo
okoljske dajatve nakazana v proračun občine, na območju katere se je izvajala javna
služba in so bile občine investitorji ali pa so za izvedbo sanacijskih del varstva okolja
(zmanjševanje obremenjevanja okolja) pooblastile zavezanca. Še naprej pa je nadzor nad
namenskim porabljanjem sredstev vršilo ministrstvo, nad izvajanjem same uredbe pa
inšpektorat za varstvo okolja.
4.4.3 UREDBA O OKOLJSKI DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI
ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH
Kot že dve njeni predhodnici, tudi Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanja okolja
zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Ur. list RS, št.: 70/10), določa višino, način
obračunavanja, zavezance in plačnike ter osnovo za obračun okoljske dajatve. Dajatev se
plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov ali odpadkov, ki
niso komunalni, na odlagališču za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke. Izjema je pri
neplačevanju okoljske dajatve za odpadke, ki se uporabljajo za prekrivanje odlagališč (kot
so npr. blata iz komunalnih čistilnih naprav). Po uredbi je znesek za okoljske dajatve za
obremenitev okolja vnaprej določen in znaša 0,0022 EUR. Uredba se od prejšnje ureditve
razlikuje pri številu enot obremenitve okolja za kilogram posamezne vrste odloženih
odpadkov. Število enot za kilogram odloženih komunalnih nenevarnih odpadkov po novem
znaša 5 enot (prej 2 enoti). Obveznost za obračun dajatve nastane, ko so odpadki
odloženi na odlagališče ali so odloženi na odlagališču, ki je javna infrastruktura,
namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe, ali pa na odlagališču, ki
ni infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe.
Uredba prinaša novost tudi v delu, ki se nanaša na zavezance za plačilo okoljske dajatve,
plačnike okoljske dajatve, nadzor nad izvajanjem razdelitve plačne okoljske dajatve ter
nad samim izvajanjem le-te. Razlika v obravnavanju okoljske dajatve je predvsem v tem,
kje se odpadki odlagajo, ali na javnem odlagališču (javna infrastruktura, namenjena
izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe) ali pa na »zasebnem« odlagališču.
- Odlaganje odpadkov na odlagališču, ki je javna infrastruktura
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je
infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva
okolja, je upravljavec odlagališča. Okoljska dajatev iz tega naslova je prihodek proračuna
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občine. Zavezanec mora voditi evidenco o količini in vrsti odloženih odpadkov, za katere je
nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. Na podlagi evidence sestavi mesečni
obračun okoljske dajatve in ga posreduje CURS. Zavezanec mora obračunano okoljsko
dajatev plačati do zadnjega dne v mesecu, za katerega je nastala obveznost za obračun
dajatve. Osnova za razdelitev plačane okoljske dajatve med posamezne občine so
posredovani podatki o količinah zbranih in odloženih komunalnih odpadkov v posameznem
koledarskem letu, ki jih izvajalci javnih služb posredujejo MOP. MOP na osnovi podatkov
izračuna deleže okoljske dajatve, ki pripadajo posamezni občini. Delež okoljske dajatve za
posamezno občino se izračuna po sledeči formuli (Uredba, 9. člen, 4. odstavek):

- Odlaganje odpadkov na odlagališču, ki ni javna infrastruktura
Če gre za odlaganje odpadkov na odlagališču, ki ni infrastruktura, namenjena izvajanju
obvezne občinske gospodarske javne službe, je zavezanec za plačilo dajatve pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, ki z odlaganjem odpadkov povzroča obremenjevanje
okolja. Za zavezanca obračunava in plačuje okoljsko dajatev upravljavec odlagališča
(plačnik okoljske dajatve). Okoljska dajatev iz tega naslova je prihodek proračuna države.
Prav tako mora plačnik okoljske dajatve voditi evidenco o količini in vrsti odloženih
odpadkov, za katere je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. Na podlagi
evidence sestavi mesečni obračun okoljske dajatve in ga posreduje CURS. Plačnik mora
obračunano okoljsko dajatev plačati do zadnjega dne v mesecu, za katerega je nastala
obveznost za obračun dajatve.
Nadzor nad izvajanjem celotne uredbe je prepuščen CURS, razen v delu, kjer gre za
razdelitev plačane okoljske dajatve med posamezne občine. V tem delu opravlja nadzor
Inšpektorat za varstvo okolja. V zadnjem delu uredbe gre za prepletanje nalog različnih
institucij (predhodne in končne določbe). ARSO zavezancu odmeri okoljsko dajatev z
odločbo in jo posreduje na CURS in zavezancu. Zavezanec na podlagi odločbe preveri
morebitne razlike med zneskom odmerjene okoljske dajatve in vplačanimi akontacijami
zneskov okoljske dajatve. Morebitna odstopanja sporoči na ARSO. Ob ugotovljenih
razlikah ARSO ponovno na CURS sporoči morebitna odstopanja.
Sprememba se kaže tudi v načinu poplačila ali vračila premalo vplačane okoljske dajatve.
Če se znesek odmerjene okoljske dajatve razlikuje od z akontacijo vplačanega zneska,
mora zavezanec, ki upravlja odlagališče obvezne gospodarske javne službe, razliko plačati
na podračun občine, za katero je v tem letu izvajal odlaganje odpadkov. Če pa je z
akontacijami vplačal preveč okoljske dajatve, se le-ta upošteva pri določitvi višine
mesečnih akontacij za naslednje leto. To je veljalo za leto 2009. Za leto 2010 pa je občina
zavezancu vrnila znesek preveč vplačane okoljske dajatve. Enako velja za plačnike
okoljske dajatve za odlaganje odpadkov na odlagališču, ki ni infrastruktura, namenjena
izvajanju obvezne gospodarske javne službe, le da morajo premalo plačano okoljsko
dajatev plačati na račun, ki ga določi MF ali pa jo morajo vrniti zavezancu.
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Če povzamemo, obveznost za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov na odlagališčih nastane, ko so odpadki odloženi na odlagališču.
Osredotočeni na hierarhijo ravnanja z odpadki (glej Sliko 1) je odlaganje najslabša
možnost. Odlaganje odpadkov na odlagališčih naj bi se uporabilo le za tiste odpadke, za
katere ni mogoče zagotoviti drugega prednostnega načina ravnanja. Ker pa je odlaganje
še vedno najcenejši način ravnanja z odpadki, cenejši, kot je npr. zagotovitev vse
potrebne infrastrukture za ravnanje s komunalnimi odpadki, se večina mešanih
komunalnih odpadkov oziroma BIOO v Sloveniji odloži na odlagališčih. Torej BIOO so
najbolj problematični.
4.4.4 OPIS ANALIZE OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI
ODLAGANJA ODPADKOV IN GLAVNE UGOTOVITVE
Kot je bilo uvodoma že povedano, zakonodaja EU ne določa skupnih pravil glede ravnanja
s komunalnimi odpadki. Opredelitev komunalnih odpadkov se razlikuje po državah
članicah, ki ravnanje s temi odpadki zagotavljajo samostojno, kljub temu pa morajo
države članice z ustreznimi ukrepi zagotoviti postopno zmanjševanje količine BIOO, ki se
odlagajo na odlagališčih. V Sloveniji se ravnanje s komunalnimi odpadki zagotavlja v
okviru opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na
področju ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
obdelava mešanih komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov).
MOP je marca 2008 objavil OP odstranjevanja odpadkov, s ciljem zmanjšanja BIOO
odpadkov. V skladu s Tematsko strategijo o preprečevanju nastajanja in recikliranju
odpadkov, ki jo je Komisija Evropskih skupnosti sprejela decembra 2005, je dolgoročni cilj
EU, da postane gospodarsko in okoljsko učinkovita družba recikliranja, katere cilj je
izogniti se nastajanju odpadkov in uporabiti odpadke kot vire. Takšna usmeritev naj bi
prispevala k temu, da se tokovi odpadkov preusmerijo stran od odlaganja, v razne oblike
predelave, kot so recikliranje, kompostiranje in predelava odpadkov v energetske namene
(OP odstranjevanja odpadkov, 2008, str. 4).
V skladu z objavljenim OP so se spremenili tudi nekateri predpisi s področja ravnanja z
odpadki, kot je npr. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Ponovna sprememba
omenjene uredbe je povezana s predlogom nove uredbe o ravnanju s komunalnimi
odpadki, katero pripravlja MOP. Predlog uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki bo
izpolnjeval vrzel na področju predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki, z določitvijo
najmanjšega obsega in načina ravnanja s komunalnimi odpadki, minimalnih oskrbovalnih
standardov ter tehničnih ukrepov in normativov za opravljanje javnih služb, obveznosti
glede zagotavljanja infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje javnih služb in
obveznosti izvirnega povzročitelja komunalnih odpadkov glede ločenega zbiranja
odpadkov na izvoru. Hkrati ta uredba predstavlja tudi ukrep za zagotovitev postopnega
zmanjševanja količine BIOO, ki se odlagajo na odlagališčih, kot to določa Direktiva
1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (glej Direktivo1999/31/ES, 5. člen, 2.
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odstavek) in ukrep, kot ga določa Direktiva 2008/98/ES o odpadkih, za doseganje
okoljskega cilja povečanja deleža komunalnih odpadkov za pripravo za ponovno uporabo
in recikliranje do leta 2020 (glej Direktivo 2008/98/ES, II. poglavje), ki ga mora Slovenija
sprejeti za izpolnitev ciljev te direktive in približevanju k evropski družbi recikliranja z
visoko stopnjo učinkovitosti virov (MOP, 2011).
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih v svojem 5. členu navaja, da je dovoljeno
odlagati samo obdelane odpadke. Brez predhodne obdelave je dovoljeno odlagati inertne
odpadke le, kadar njihova obdelava ni tehnično izvedljiva ali druge odpadke, če njihova
obdelava ne zmanjšuje njihove količine ali lastnosti. Uredba o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih navaja, da obveznost za
obračun dajatve nastane, ko so odpadki odloženi na odlagališče.
Količine komunalnih odpadkov v Sloveniji se v zadnjih petih letih opazovanega pojava
(leto 2005 do leta 2009) gibljejo med 840 in 912 tisoč tonami. V zadnjem letu
opazovanega pojava beležimo rahel padec za 1,1 % v primerjavi z letom 2008. Količine
nastalih komunalnih odpadkov, kg na prebivalca, so se v zadnjih petih letih konstantno
višale in se gibljejo med 420 in 440 kg na prebivalca. V letu 2009 beležimo tudi tu rahel
padec količine le-te, in sicer za dobra 2 % (SURS, 2011).
Če se osredotočimo le na opazovano statistično obdobje od leta 2005 do leta 2009, se
količine vseh nastalih odpadkov v Sloveniji (komunalni in industrijski odpadki) v povprečju
povečujejo za 0,7 % letno, prav tako se povečujejo količine komunalnih odpadkov za
1,6 % letno in količina nastalih komunalnih odpadkov kg na prebivalca za 1,2 % letno.
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov navaja, da
se okoljska dajatev plačuje zaradi onesnaževanja okolja z odpadki, ki so odloženi na
odlagališču. Pri izračunu okoljske dajatve je pomembno, kakšno sestavo imajo odpadki, ki
se odlagajo. Od sestave odpadkov je nadalje odvisna višina dajatve.
Pri izračunavanju učinkovitosti okoljske dajatve so bile upoštevane spremembe uredbe,
katere vplivajo na sam izračun okoljske dajatve. Gre predvsem za spremembe vrednosti
DOECF14. Pri izračunu dajatve za leto 2009 sem med seboj primerjala ocene odpadkov za
mešane komunalne odpadke na podlagi sortirnih analiz za komunalna podjetja Metlika,
Novo mesto, Nova Gorica in Kostak Krško. Sprememba uredbe v letu 2008 namreč
navaja, da je pri izračunu deleža razgradljivega organskega ogljika v odpadkih potrebno
upoštevati podatke iz sortirne analize, ki jo skladno s predpisom izvede pooblaščena
institucija. Namen uvedbe soritrne analize je predvsem v tem, da se dejansko ugotovi
sestava odloženih komunalnih odpadkov. Sortirne analize za odložene komunalne odpadke
se razlikujejo glede na lokalno okolje. Za lokalna okolja je značilno, da se le-ta razlikujejo
po načinu poseljenosti, po prevladujoči dejavnosti (industrijski obrati, turizem), po
prometni infrastrukturi, kar vpliva na sestavo odloženih odpadkov in posledično na višino
14

DOECF – delež organskega ogljika v odpadkih
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okoljske dajatve. Pri izračunu teoretične dajatve sem upoštevala povprečne vrednosti vseh
štirih komunalnih podjetij (podrobni izračun v Prilogi 3).
Tabela 6: Teoretična okoljska dajatev za odlaganje odpadkov
Leto
Odpadki
Komunalni
odpadki
(kg)
Odloženo
na
odlagališču (kg)

2005

2006

2007

2008

*2009

844.949.000 865.620.000 885.595.000 922.829.000

912.981.000

633.239.000 701.636.000 678.326.000 678.801.000

571.685.000

Pobrana dajatev – odpadki (v MIO EUR)
Odlaganje odpadkov
(prihodek DP)
Odlaganje odpadkov porabljeno
za
namenske investicije
(prihodek OBP)

1.280.000

820.000

1.990.000

1.090.000

620.000

11.610.000

12.160.000

11.370.000

12.060.000

*12.060.000

Skupaj (v MIO EUR)

12.890.000

12.980.000

13.360.000

13.150.000

*12.680.000

12.084.783 13.390.076 12.945.226 10.106.415

*9.237.749

Teoretična
okoljska dajatev

*Pri izračunu teoretične dajatve za leto 2009 so bili upoštevani zadnji znani podatki iz naslova
odlaganje odpadkov (porabljeno za namenske investicije).
- prihodek DP – prihodek državnega proračuna
- prihodek OBP – prihodek občinskega proračuna
Vir: Lastni izračun

Na podlagi teoretičnega izračuna okoljske dajatve v MIO EUR je sledil izračun višine
dajatve na kilogram odpadkov (EUR/kg) za posamezna leta opazovanega obdobja.
Izračun višine dajatve v EUR na kilogram odpadkov je podlaga za potrditev oziroma
zavrnitev postavljene 3. hipoteze.
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Tabela 7: Višina okoljske dajatve na kilogram odloženih odpadkov za obdobje od 2005
do 2009

Dajatev v EUR/kg odloženih odpadkov
Leto

Odloženi
odpadki (v kg)

*Pobrana
dajatev (DP)

*Namenska
dajatev (OBP)

Teoretična
dajatev

*Skupaj
dajatev

2005

633.239.000

0,0020

0,0183

0,0191

0,0204

2006

701.636.000

0,0012

0,0173

0,0191

0,0185

2007

678.326.000

0,0029

0,0168

0,0191

0,0197

2008

678.801.000

0,0016

0,0178

0,0149

0,0194

2009

571.685.000

0,0011

0,0211

0,0162

0,0222

Vir: Lastni izračun
Graf 12: Dajatve v EUR/kg odloženih odpadkov

Vir: Tabela 7
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Tabela 8: Povzetek rezultatov Grafa 12

Leta

Odloženi
odpadki

Skupaj
dajatev

Namenska
dajatev

2005–2006

↑
↓

↓
↑

≈

≈

↓

↑

↓
↓
↑
↑

2006–2007
2007–2008
2008–2009

Teoretična
dajatev
−
−

↓↓
↑

Legenda:
povečanje
↑

↓
↓↓

drastično zmanjšanje

≈

približno enako

−

nespremenjeno

zmanjšanje

Vir: Graf 12

Na podlagi Grafa 12 in Tabele 8 je mogoče razbrati naslednje ugotovitve:
- od leta 2005 do leta 2006 so se količine odloženih komunalnih odpadkov na
odlagališčih povečale, dajatev (skupna in namenska) se je znižala. Zakonsko
predpisana dajatev, teoretična dajatev, je bila izračunana v skladu s trenutno veljavno
uredbo. Uredba je določala, da se višina dajatve določi na podlagi predpisanih enot. Iz
Grafa 12 lahko razberem, da se je pobralo manj dajatve, kot je bilo zakonsko
predpisano. Manjša pobrana dajatev je imela za posledico manj sredstev, namenjenih
za namensko dajatev. Dejstvo, da se je v tem opazovanem obdobju namenilo manj
sredstev za namenske investicije, lahko pripišemo spremembi določil o zmanjšanem
plačilu okoljske dajatve za zavezance. Zavezanci za plačilo okoljske dajatve so lahko
zahtevali manjše plačilo okoljske dajatve tudi za znesek sredstev, ki so jih nakazovali v
proračun občine, na območju katere so izvajali javno službo. Če nakazana sredstva v
tekočem letu niso bila porabljena za investicije v infrastrukturo javne službe, je občina
neporabljena sredstva izkazovala na posebnem podračunu z namenom, da se bodo ta
sredstva porabila v letih 2006 in 2007 (Uredba, 35. člen, 6. odstavek);
- od leta 2006 do leta 2007 so se količine odloženih komunalnih odpadkov na
odlagališčih zmanjšale, skupna okoljska dajatev se je povečala. Teoretična dajatev je
ostala na isti ravni kot v prejšnjem opazovanem obdobju. Če upoštevamo dejstvo, da
se višina okoljske dajatve povečuje/znižuje z večanjem/manjšanjem količine odloženih
komunalnih odpadkov, bi se morala teoretična dajatev zmanjšati. Kljub temu da se je
v tem obdobju pobralo več skupne dajatve, manj sredstev pa se je namenilo za
namenske investicije (namenska dajatev). Zmanjšanje namenske dajatve je posledica
odločb o oprostitvi plačila okoljske dajatve na podlagi ugotovitve o dejanski izvedbi del
za zmanjšanje obremenjevanja tal in zraka zaradi odlaganja odpadkov. V skladu z
odločbo se je zavezancu za leto 2006 zmanjšalo plačilo okoljske dajatve do zneska
upravičenih stroškov gradnje objektov in naprav infrastrukture javne službe (Uredba,
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35.a člen, 2. odstavek). Prav tako so lahko zavezanci za plačilo okoljske dajatve
zahtevali zmanjšanje plačila odmerjene okoljske dajatve za leto 2005 in oprostitev
le-te za leto 2006 za odlaganje odpadkov, ki niso komunalni (Uredba, 36.a člen).
Akumulirana namenska dajatev iz prejšnjih let se je na ta način porabila za investicije,
ki so nastale v prejšnjih opazovanih obdobjih (poplačilo investicij za nazaj);
od leta 2007 do leta 2008 se količina odloženih komunalnih odpadkov ni spreminjala,
ostala je na približno enakem nivoju kot v preteklem opazovanem obdobju. Prav tako
se je v tem obdobju pobrala približno enaka vsota okoljske dajatve. Poraba namenske
dajatve se je v tem obdobju povečala, kar lahko pripišemo prenosu neporabljene
namenske dajatve iz prejšnjih let. Neporabljen denar iz naslova namenske dajatve se
je lahko prenašal za triletno obdobje. Po preteku triletnega obdobja se je moral
neporabljeni del vrniti v proračun. Teoretični izračun okoljske dajatve je pokazal strmi
padec le-te v primerjavi s prejšnjimi opazovanimi obdobji. Ta trend lahko pripišemo
spremembi uredbe o poostrenem nadzoru ARSO nad pravilnim obračunavanjem višine
okoljske dajatve. Če bi agencija pri svojem nadzoru ugotovila, da zavezanec ni
pravilno obračunaval okoljsko dajatev, bi mu okoljsko dajatev odmerila na podlagi
podatkov o letnih količinah odloženih odpadkov iz dovoljenja za odlaganje odpadkov s
15-dnevnim plačilnim rokom (Uredba, 21. člen). Gospodarske javne službe varstva
okolja so pred spremembo uredbe obračunavale okoljsko dajatev na podlagi količin
odloženih odpadkov, ki so jim tisto obračunsko obdobje najbolj ustrezale in tako
vplivale na samo višino okoljske dajatve;
v zadnjem opazovanem obdobju, od leta 2008 do 2009, je prišlo do ključnih
sprememb uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov. Spremembe so vplivale na način obračunavanja dajatve. Novost je bila
uvedba sortirne analize, katera je vplivala na izračun deleža DOC, ta pa na višino
okoljske dajatve. Uredba je prinesla tudi spremembo količnika DOCF. Višina okoljske
dajatve se je izračunala na podlagi sortirnih analiz, ki so jih lahko izdelale samo
pooblaščene pristojne institucije. Sortirne analize so se izdelovale posamično, za
komunalne odpadke vsake gospodarske javne službe posebej. Na podlagi sortirnih
analiz se je pokazala dejanska sestava komunalnih odpadkov. Gospodarske javne
službe varstva okolja so začele z odgovornim ravnanjem glede odlaganja komunalnih
odpadkov (količine odloženih odpadkov so se zmanjšale, povečale so se druge oblike
ravnanja z odpadki, kot so predelava, recikliranje odpadne embalaže itd., glej Graf
11). V tem obdobju beležimo padec količine odloženih komunalnih odpadkov in
povečanje skupne, namenske in teoretične dajatve. Povečanje skupne dajatve lahko
pripišemo temu, da je sortirna analiza pokazala slabšo sestavo odpadkov, kar je
vplivalo na povečanje skupne dajatve. Na to dejstvo kaže tudi izračunana teoretična
dajatev. Pri izračunu dajatve sem uporabljala podatke sortirnih analiz, opravljenih za
odlagališča odpadkov, ki jih upravljajo komunalna podjetja Metlika, Novo mesto, Nova
Gorica in Kostak Krško. Delež DOC je bil različen za vsako posamezno komunalno
podjetje. Sprememba uredbe je imela tudi pozitivni učinek na povečanje namenske
dajatve. Večje investicije si lahko razlagamo s tem, da je prišlo do investiranja
namenskih sredstev, katera so bila pobrana v prejšnjih letih, a le-ta niso bila dokončno
porabljena.
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Iz Grafa 12 in Tabele 8 sklepamo, da so bile spremembe uredbe o okoljski dajatvi zaradi
odlaganja odpadkov učinkovite, saj so dosegle svoj namen. S spremembo ključnih členov
uredbe, predvsem uvedba sortirne analize, katera je ovrednotila dejansko stanje
odloženih komunalnih odpadkov, beležimo, da se količina odloženih komunalnih odpadkov
v Sloveniji znižuje z višanjem okoljske dajatve. Uvedba sortirne analize je v prvi vrsti
pripomogla k temu, da se bodo v prihodnosti odlagali sortirani odpadki (večji del
odpadkov se bo pred odlaganjem na odlagališču predelalo in recikliralo). Nesortirani
odpadki (tisti, ki imajo večji delež biorazgradljivih snovi) večajo osnovo za izračun okoljske
dajatve in s tem višino dajatve, sortirani odpadki pa osnovo okoljske dajatve znižujejo in s
tem posledično tudi njeno višino.
Omenjena ocena se je pokazala v zadnjem opazovanem obdobju, za leto 2008 in 2009, ko
smo zabeležili padec količine odloženih komunalnih odpadkov. Če želimo natančno
potrditev omenjene teze, bo potrebna analiza skozi daljše časovno obdobje. Za
zanesljivejšo interpretacijo rezultatov bi bilo potrebno pridobiti realne podatke o sestavi
komunalnih odpadkov, kar je za obdobje pred letom 2008 neizvedljivo, ker upravljavci
gospodarskih javnih služb varstva okolja niso bili zavezani k zbiranju podatkov o sestavi
komunalnih odpadkov. Pred letom 2008 je bilo odločanje o sestavi komunalnih odpadkov
prepuščeno gospodarskim javnim službam varstva okolja, katera so samoiniciativno
izvajale sortirne analize in jih upoštevale po svoji presoji, glede na poslovno politiko
podjetja.
Kot je bilo omenjeno v uvodu tega podpoglavja, je bila v letu 2010 sprejeta nova uredba
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih,
katera določa natančne zneske okoljske dajatve. Znesek okoljske dajatve za enoto
obremenitve okolja znaša 0,0022 €/EO. Ta je fiksno določen in velja za celotno območje
Republike Slovenije. Osnova za razdelitev plačane okoljske dajatve med posamezne
občine po novem ni odvisna od tega, ali se odlagajo sortirani ali nesortirani odpadki.
Osnova za razdelitev plačane okoljske dajatve med posamezne občine so posredovani
podatki o količini zbranih in odloženih komunalnih odpadkov v posameznem koledarskem
letu po posameznih občinah (Uredba, 9. člen). MOP na podlagi posredovanih podatkov
vsaki občini nameni delež okoljske dajatve. Taka delitev deležev okoljske dajatve velja za
odlaganje odpadkov na odlagališčih, ki so javna infrastruktura. Zanimivo bo spremljanje
gibanja deležev namenjene okoljske dajatve posameznih občin, predvsem zaradi zapiranja
odlagališč v občinah in izgradnje regijskih centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki. V
skladu z OP odstranjevanja odpadkov, kateri je bil noveliran marca 2008, je bil v
programu potrjen regijski koncept ravnanja s komunalnimi odpadki, ki predvideva
izgradnjo 15 regijskih centrov. Usmeritve na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
narekujejo aktivnosti na treh nivojih, kot so (MOP, 2010):
1. lokalna raven, katera vključuje zbiranje odpadkov s postavitvijo sistema ločenega
zbiranja odpadkov, ekoloških otokov in zbiralnic,
2. regijska raven, katera naj bi bila namenjena obdelavi komunalnih odpadkov in
3. državna raven, katera naj bi bila namenjena termični obdelavi z energetsko izrabo.
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Nova uredba tako prinaša zmanjšanje plačnikov okoljske dajatve zaradi izgradnje regijskih
centrov, jasna bo razdelitev deležev dajatve posamezni občini, uredil se bo seznam
plačnikov le-te. Če bi se okoljska dajatev obračunavala v skladu s staro uredbo (Uredba o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov), bi se trend prilivov v
državni proračun nadaljeval v taki smeri, da bi se z nižanjem količin odloženih odpadkov
nižala tudi višina okoljske dajatve. Po novi uredbi (Uredba o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih) lahko sklepamo, da ne
bo tako, saj je višina okoljske dajatve fiksno določena. Deleži okoljske dajatve, ki se bodo
po t. i. ključu razdelili med vse občine, bodo prikazali drugačno sliko kot sedaj. Na podlagi
do sedaj zbranih podatkov s strani MOP je razvidno, da občine z manjšim številom
prebivalcev dobijo manj okoljske dajatve kot občine z večjim številom prebivalcev. Zaradi
zapiranja odlagališč in prevoza odpadkov na druga še delujoča odlagališča se pojavljajo
neskladja pri poročanju o zbranih in odloženih odpadkih. Nekatere občine odložijo več
odpadkov v primerjavi z zbranimi odpadki (MOP, 2011). Deleži pripadajoče plačane
okoljske dajatve pa se delijo na vse občine v Sloveniji (trenutno imamo 211 občin), tudi
tiste občine, ki odpadkov ne odlagajo. Nekatere občine ne razpolagajo s svojim
odlagališčem odpadkov, zato se odpadki ene občine odlagajo v drugih občinah in prihaja
do zgoraj opisanega neskladja. Pripadajoči delež okoljske dajatve mora občina porabiti
namensko za izboljšanje infrastrukture, namenjene varstvu okolja. Nadzor nad namensko
porabo dajatve v občini preverja Inšpektorat za okolje. Če nakazana okoljska dajatev ne
bo porabljena v roku 3-eh let, se mora deleže le-te vrniti v proračun.
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5 DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI RAZISKAVE
5.1 PREVERITEV HIPOTEZ
V uvodu magistrskega dela sem si zastavila tri hipoteze. Namen zastavljenih hipotez je bil
proučitev ekonomsko-finančnih instrumentov varstva okolja, predvsem učinkovitost
okoljskih dajatev tako iz ekonomskega kot okoljskega vidika.
Hipoteza 1
Ekonomski instrumenti varstva okolja, okoljske dajatve, ki so trenutno veljavne v Sloveniji,
so po višini višje glede na okoljske davke v državah Evropske unije.
Skozi raziskavo se je potrdila prva hipoteza, da so okoljske dajatve, ki so trenutno
veljavne v Sloveniji, po višini povprečne glede na okoljske davke v državah EU. Države si
različno določajo višino zneska okoljskih dajatev, davkov. Prav tako obstajajo razlike med
osnovami dajatev, nekje je osnova kilogram, liter, enota obremenitve. Metodologija, ki jo
uporablja Eurostat za delitev ekonomskih in finančnih inštrumentov, ni primerljiva z
delitvijo ekonomskih in finančnih instrumentov na podlagi ZVO-1. Eurostat uporablja
bistveno širši del obdavčevanja, kot je okoljska obdavčitev v Sloveniji. Skozi raziskavo se
je pokazalo, da ima Slovenija relativno visok delež okoljskih davkov v BDP in da je nad
povprečjem EU-27. S podrobnejšim prikazom stanja davka na onesnaževanje in rabo
naravnih virov (ta davek zajema in opredeljuje okoljske dajatve na takšen način, kot so
opredeljene z ZVO-1, razen dajatve za CO2) v državah članicah in glede na povprečje
EU-27 lahko potrdimo, da ima Slovenija zelo visok davek na onesnaževanje in rabo
naravnih virov, večjega imajo le Danska, Estonija, Malta in Nizozemska.
Hipoteza 2
Pobrane okoljske dajatve z vidika varstva okolja se porabljajo namensko za izvedbo
operativnih programov varstva okolja.
Skozi raziskavo se je potrdila tudi druga hipoteza, in sicer da se pobrane okoljske dajatve
z vidika varstva okolja porabljajo namensko za izvedbo operativnih programov varstva
okolja. Sredstva, pobrana iz naslova okoljskih dajatev, pripomorejo k uresničevanju OP,
vendar ne v celoti. Finančni viri za izvajanje OP se stekajo iz različnih virov, kot so
strukturna in kohezijska sredstva, sredstva iz državnega in občinskega proračuna. Za
izgradnjo infrastrukture, namenjene varstvu voda, so bila v letu 2009 povprečna letna
vlaganja cca. 150 MIO EUR, od tega 110 MIO EUR iz občinskih proračunov, vključujoč
29,10 MIO EUR iz naslova okoljskih dajatev. Namenska poraba sredstev za investicije na
področju ravnanja z odpadno vodo je razvidna tudi iz števila čistilnih naprav v Sloveniji, ki
so se povečale iz 92 čistilnih naprav v letu 1995, na 287 čistilnih naprav v letu 2009.
Glede na to, da zbrana sredstva iz naslova okoljskih dajatev ne zadostujejo za izvedbo
vseh OP, se manjkajoča sredstva zagotavljajo iz drugih naslovov, tudi s spremembami
obstoječih okoljskih dajatev in uvedbo novih.
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Hipoteza 3
Na podlagi uvedbe Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov se količina odloženih komunalnih odpadkov v Sloveniji znižuje.
Na podlagi teoretičnih izračunov se potrdi tudi tretja, zadnja hipoteza. Spremembe Uredbe
o okoljski dajatvi zaradi odlaganja odpadkov so bile učinkovite, saj so dosegle svoj
namen. S spremembo ključnih členov uredbe, predvsem z uvedbo sortirne analize, katera
je ovrednotila dejansko stanje odloženih komunalnih odpadkov, je razvidno, da se količina
odloženih komunalnih odpadkov v Sloveniji znižuje z višanjem okoljske dajatve. Uvedba
soritirne analize je v prvi vrsti pripomogla k temu, da se bodo v bodoče odlagali sortirani
odpadki (večji del odpadkov se bo pred odlaganjem na odlagališče predelalo in
recikliralo). Nesortirani odpadki (to so tisti, ki imajo večji delež biorazgradljivih snovi),
večajo osnovo za izračun okoljske dajatve in s tem višino dajatve, sortirani odpadki pa
osnovo znižujejo in s tem posledično vplivajo na višino okoljske dajatve. Zaradi
pomanjkljivosti podatkov o sestavi komunalnih odpadkov se hipoteza potrdi na podlagi
zadnjega opazovanega obdobja, za leti 2008 in 2009. Uredba o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je prenehala veljati v letu 2010.
Nasledila jo je nova uredba, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov na odlagališčih. V bodoče bo zanimivo spremljanje gibanja deleža
okoljske dajatve v skladu z novo uredbo, predvsem koliko prejme vsaka občina iz naslova
okoljske dajatve.

5.2 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K ZNANOSTI IN STROKI
Učinkovita okoljska zakonodaja je ključnega pomena za doseganje zadanih okoljskih
ciljev. Dejstvo je, da okoljska zakonodaja ne bo nikoli dovolj dobra za vse udeležence. Pri
uvedbi okoljskih dajatev z vidika omejevanja ravnanja, ki je za okolje manj primerno in
škodljivo, je potrebno upoštevati več interesov. Večkrat se v zakonih in uredbah
ponavljajo preobširni deli besedila, ki škodijo preglednosti in na koncu učinkovitosti le-teh.
Priča smo številnim spremembam okoljske zakonodaje, ki majejo razmerja med
pristojnimi institucijami in zavezanci za plačilo okoljske dajatve. Slovenija je s članstvom v
Evropski uniji naredila velik napredek pri urejanju okoljske zakonodaje. V svoj pravni red
smo prenesli evropske predpise in natančno analizirali okoljsko stanje. Glede na trenutno
situacijo, okoljskih ciljev ne dosegamo v celoti. Pobrana sredstva iz naslova okoljskih
dajatev ne zadostujejo za uresničevanje vseh zadanih ciljev. To pa ne pomeni, da okoljske
dajatve niso učinkovite oz. da ne dosegajo namena, zaredi katerega so bile uvedene. Z
okoljskimi dajatvami skušamo regulirati stanje na določenih okoljskih področjih in se
izogniti prekomernemu onesnaževanju okolja.
Izvedena raziskava o učinkovitosti okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov je pokazala, da se z višino okoljske dajatve zmanjšujejo količine
odloženih odpadkov. Spremembe uredbe o okoljski dajatvi, ki so sledile v letih
opazovanega pojava, so se pokazale za učinkovite. V zadnjem opazovanem obdobju smo
zabeležili padec količin odloženih komunalnih odpadkov ter povečan delež ločeno zbranih
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frakcij. Pozitivne spremembe ključnih členov uredbe, ki so podlaga za obračun okoljske
dajatve, in uvedba sortirne analize (analiza odloženih odpadkov) so pripomogle k temu,
da se bodo v prihodnosti odlagali sortirani odpadki (večji del odpadkov se bo pred
odlaganjem na odlagališče predelalo in recikliralo). Poleg tega opravljena raziskava
opisuje enega od načinov, kako lahko z natančno analizo odloženih odpadkov vplivamo na
učinkovitost vpeljane okoljske dajatve. Sortirna analiza, kot podlaga za vrednotenje
odpadkov (osnova za izračun DOC), opominja na to, kakšne vrste odpadkov se odlagajo
(delež BIOO). Brez ustreznih mehanizmov regulacije in analize obstoječega stanja bi težko
dosegli znižanje količin odloženih komunalnih odpadkov in povečali delež recikliranih
odpadkov. Opisana primerjalna analiza se lahko neposredno uporabi tudi pri vpeljavi
okoljskih dajatev za druge vrste odloženih odpadkov, kot so npr. industrijski odpadki. V
predpisih je še vedno dovolj manevrskega prostora, da lahko višino zneska za okoljsko
dajatev prirejamo izvedbenim aktivnostim na določenih okoljskih področjih.

5.3 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE
Rezultati opravljene raziskave so uporabni za vse gospodarske javne službe varstva okolja
ter organe in službe, ki delujejo na področju varovanja okolja. Izvedene analize v okviru
raziskovalnega dela so lahko iztočnica Ministrstvu za okolje in prostor pri pripravi nove in
posodabljanju obstoječe zakonodaje. Analiza stanja na področju ravnanja z odpadki kaže
jasno sliko o sestavi odloženih komunalnih odpadkov. Zakonodajalec lahko izsledke
analize uporabi pri določanju novih smernic, predvsem v smeri učinkovitega recikliranja
odpadkov. Da bi v bodoče odlagali manjše količine odpadkov, je potrebno predvsem vse
izvirne povzročitelje odpadkov usmeriti v učinkovito družbo recikliranja. Eden večjih
problemov v Sloveniji je ta, da se kljub ugodnemu trendu recikliranja odpadkov še vedno
večji del odpadkov odloži. Raziskava je lahko tudi izhodišče za nadaljnje raziskave s tega
področja, še posebno pri porazdeljevanju okoljskih bremen na povzročitelje odpadkov in s
tem zagotavljanjem načela »povzročitelj plača«.
Raziskava je bila opravljena z dosegljivimi viri in literaturo ter na podlagi trenutno
razpoložljivih podatkov. Ponazarja trenutno stanje veljavnih okoljskih dajatev pri nas v
primerjavi z okoljskimi davki, ki so v veljavi v državah EU.
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6 ZAKLJUČEK
Zdravo življenjsko okolje in njegovo varovanje je globalne narave. Varstvo okolja je
priznano kot ena izmed družbenih vrednot in kot tako predmet različnih gospodarskih,
političnih in družbenih razprav. Ko se pojavi čezmerno onesnaževanje okolja, se države v
večini primerov odzovejo prepočasi, da bi preprečile okoljske probleme. Evropska unija z
okoljskimi predpisi nalaga državam članicam odgovorno okoljsko ravnanje. Evropska
okoljska zakonodaja je uzakonila načelo »povzročitelj plača«. V okviru tega načela je tudi
Slovenija, kot ena izmed držav članic, dolžna spoštovati, zaznati in preprečiti prekomerno
onesnaževanje okolja z ustreznimi ekonomskimi in finančnimi instrumenti varstva okolja.
Med te instrumente prištevamo tudi okoljske dajatve. Okoljske dajatve so primarno orodje
za zaščito in nadzor nad viri onesnaževanja. Ustvarjajo tržne razmere za reševanje
okoljskih problemov.
Enega izmed večjih okoljskih problemov predstavljajo prevelike količine odloženih
komunalnih odpadkov v EU. Razvoj gospodarstva je odvisen od naravnih virov,
netrajnostno upravljanje virov, vključno z odpadki, povzroča negativne vplive na okolje.
Učinkovito varstvo okolja lahko dosežemo le, če se zavedamo prave cene okolja. Višina
zneska okoljske dajatve je prilagojena izvedbenim aktivnostim na določenih okoljskih
področjih. Analize učinkovitosti uredb, ki opredeljujejo okoljske dajatve, se pokažejo kot
koristen pripomoček za odločanje o nadaljnjih aktivnostih, ki so nujno potrebne pri
doseganju trajnostnega razvoja.
V nalogi je predstavljena analiza učinkovitosti Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov. Predstavljeni izsledki analize pokažejo, da s
spremembo ključnih členov uredbe lahko dosežemo učinkovitost opredeljene okoljske
dajatve in namen, h kateremu je le-ta usmerjena. Skozi analizo se je pokazalo dejstvo, da
zgolj predpisane predpostavke mejnih vrednosti za določanje višine okoljske dajatve ne
odražajo nujno stanja v realnosti. Za mešane komunalne odpadke velja pravilo, da so le-ti
nastali zaradi človeškega delovnega in biološkega ciklusa v okviru normalnih življenjskih
pogojev. Zaradi zunanjih dejavnikov se njihova sestava spreminja. Skozi opazovana
obdobja se višina izračunane teoretične dajatve ni spreminjala, vse do leta 2008, ko smo
zabeležili strmi padec le-te. Padec dajatve povezujemo s spremembo ključnih členov
uredbe. Poostren nadzor nad pravilnim obračunavanjem višine okoljske dajatve in kasneje
uvedba sortirne analize sta spremenila sliko o višini okoljske dajatve ter o količini
odloženih komunalnih odpadkov. Sortirna analiza je ovrednotila dejansko stanje odloženih
komunalnih odpadkov v Sloveniji. Po uvedbi sortirne analize se je trend odlaganja
odpadkov znižal, višina okoljske dajatve se je zvišala. Sortirna analiza je pokazala slabšo
sestavo odloženih odpadkov, kar je posledično vplivalo na povečanje višine okoljske
dajatve. Za zanesljivejšo interpretacijo analize bi bilo potrebno pridobiti podatke o sestavi
komunalnih odpadkov v daljšem časovnem obdobju in jih med seboj primerjati. Zaradi
neizvajanja takih analiz lahko samo sklepamo, da je bila sestava komunalnih odpadkov
pred letom 2008 taka, kot so jo prikazale sortirne analize, izvedene v štirih javnih službah
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varstva okolja. Domneve o nastalih, zbranih in odloženih količinah komunalnih odpadkov
so lahko tudi različne, kot jih prikazujejo statistični podatki. Zaradi usklajevanja statistične
nomenklature so lahko količine odloženih odpadkov večje ali celo manjše. Izvajanje
zakonodajne ureditve o prepovedi odlaganja določenih vrst odpadkov (npr. odlaganja
blata iz komunalnih čistilnih naprav) lahko v prihodnosti vpliva na količine odloženih
komunalnih odpadkov. Ponovno bomo beležili padec količine odloženih komunalnih
odpadkov in ga povezovali z učinkovitostjo okoljske dajatve, kar ni nujno. Pomanjkljive so
tudi navedbe o namenski porabi zbranih okoljskih dajatev. Zavedati se moramo dejstva,
da namenjene okoljske dajatve ne morajo v celoti pokriti izvedbenih stroškov za realizacijo
določenih okoljskih projektov. Neporabljena sredstva v roku 3-eh let se morajo vračati
nazaj v proračun.
V skladu z usmeritvijo, ki nam jo nalaga Evropska komisija, se mora količina odloženih
odpadkov znižati. Osredotočiti se moramo na druge alternative ravnanja z odpadki, kot so
recikliranje, ponovna uporaba in preprečevanje le-teh. To pomeni, da bi se morala
okoljska dajatev za odlaganje odpadkov na odlagališčih povečati. Z novo Uredbo o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih se je to tudi
zgodilo. Dobili smo fiksno določen znesek okoljske dajatve za enoto obremenjevanja
okolja, kateri delež se bo po določenem ključu razdelil med vse slovenske občine.
Namenjene deleže okoljske dajatve bodo morale občine namensko porabiti za izvajanje
take politike varstva okolja, kjer se bo količina odloženih odpadkov iz leta v leto
zmanjševala. Usmerjanje občinske okoljevarstvene politike v smeri recikliranja in ponovne
uporabe odpadkov lahko vodi do trajnostnega razvoja. Čeprav so pristojne institucije in
nevladne organizacije v zadnjih dveh letih zelo aktivne na področju promoviranja ločenega
zbiranja odpadkov, želenih rezultatov še ne dosegamo.
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Priloga 1: Izračun linearnega trenda
Tabela 9 : Prilivi iz okoljskih dajatev v državni proračun v letih 2004–2009 v MIO EUR

Leto
Yt
xt
2004
76,34
2005
63,84
2006
50,72
2007
47,28
2008
42,63
2009
37,62

-2,5
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5

318,43

0

Yt*xt
xt2
Tt
-190,85
6,25 71,695
-95,76
2,25 64,245
-25,36
0,25 56,795
23,64
0,25 49,345
63,945
2,25 41,895
94,05
6,25 34,445
130,34
17,5 318,42

Vir: Tabela 2a

Tt = α + β * xt

α

= 53, 07 MIOEUR

β = - 7,45 MIO EUR

Tt = 53,07 + (-7,45) *xt
Graf 1: Prilivi okoljskih dajatev v državni proračun v letih 2004 do 2009 v MIO EUR

Vir: Tabela 9
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Priloga 2: Shema ravnanja z odpadki

Vir: Likon, 2011
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Priloga 3: Izračun teoretične dajatve
Osnova za okoljsko dajatev = C(tal) x EO(tal) + C(zrak) x EO(zrak)
Število enot obremenitve zraka = G x DOC x DOCF x F x (M(CH4)/M(C))
Vrednosti izrazov po uredbi:
− G (globalni grelni potencial metana) = 21,
− DOC (delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih) = 0,109
− DOCF (delež organskega ogljika v odpadkih, ki se pretvori v toplogredne pline) =0,77
(od leta 2008 0,55)
− F (delež metana v odlagališčnem plinu) = 0,5
− M(CH4)/M(C) (razmerje molske mase metana in ogljika) = 1,333.
Vrednosti DOC na podlagi sortirnih analiz:
Komunala Metlika =
0,101
Komunala Novo mesto = 0,092
Kostak Krško =
0,133
Komunala Nova Gorica = 0,163
Tabela 10: Izračun teoretične dajatve
leto

Eotla

Eotla*Ctla

Eozrak

Eozrak*masa

Eozrak*Cena Osnova v MIO EUR dajatev

2005

1266478000 2786251,6 1,174726

743882472,7 9298530,908

12.084.783 0,0191

2006

1403272000 3087198,4 1,174726

824230223,6

10302877,8

13.390.076 0,0191

2007

1356652000 2984634,4 1,174726

796847354,9 9960591,936

12.945.226 0,0191

2008

1357602000 2986724,4

0,83909

569575249,9 7119690,624

10.106.415 0,0149

NG

2009

1143370000

2515414 1,253247

716462288,2 8955778,603

11.471.193 0,0201

Metlika

2009

1143370000

2515414 0,777506

444488274,6 5556103,433

8.071.517 0,0141

MN

2009

1143370000

2515414 0,708223

404880408,6 5061005,107

7.576.419 0,0133

Kostak

2009

1143370000

2515414 1,023844

585316242,8 7316453,036

9.831.867 0,0172

Povprečje

9.237.749 0,0162

Vir: Tabela 6

86

