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1. POGLAVJE – SPLOŠNA DOLOČILA 

 

1. člen. - Predmet pravilnika 

1. Ta pravilnik, ki je bil sprejet v sklopu občinske pristojnosti sprejemanja podzakonskih določil 

na podlagi 52. člena zakonodajnega odloka št. 446 z dne 15. decembra 1997, uvaja in ureja 

občinski davek na odpadke in storitve v skladu s 14. členom zakonskega odloka št. 201 z dne 6. 

decembra 2011 (ki ga je s spremembami pretvoril zakon št. 214 z dne 22. decembra 2011) in 

določa zlasti pogoje, načine in obveznosti za njegovo izvajanje. 

2. Predpisani prihodek je davčnega značaja, zato ta pravilnik ne uvaja tarife za uveljavljanje 

protivrednosti po 29. in nadaljnjih odstavkih omenjenega 14. člena zakonskega odloka št. 201 z 

dne 6. decembra 2011.    

3. Tarifa občinskega davka je v skladu s predpisi, določenimi v odloku Predsednika Republike št. 

158 z dne 27. aprila 1999. 

4. Za vse, kar ni izrecno predvideno v tem pravilniku, se izvajajo predpisi veljavnih zakonov. 

 

2. člen. - Upravljanje in opredelitev odpadkov 

1. Upravljanje komunalnih odpadkov zaobjema zbiranje, prevoz, predelavo in odlaganje 

komunalnih in njim enačenih odpadkov ter predstavlja storitev javne koristi v režimu 

ekskluzivne pravice na celotnem občinskem ozemlju.  

2. Storitev urejajo določila zakonodajnega odloka št. 152 z dne 3. aprila 2006, občinski pravilnik o 

mestni higieni in upravljanju z odpadki ter določila pričujočega pravilnika. 

3. Odpadek je po določilu črke a), prvega odstavka, 183. člena zakonskega odloka št. 152 z dne 3. 

aprila 2006, katerakoli snov ali predmet, katere se imetnik znebi, ali se je namerava znebiti ali je 

dolžan se je znebiti.  

4. V skladu z 2. odstavkom 184. člena zakonodajnega odloka št. 152, z dne 3. aprila 2006, spadajo 

med komunalne odpadke: 

a) gospodinjski odpadki, tudi kosovni odpadki, ki izhajajo iz prostorov, ki so namenjeni 

bivanju; 

b) nenevarni odpadki, ki izhajajo iz prostorov, drugačnih od tistih, ki so opisani pod črko a) 

tega odstavka, ki jih občina obravnava kot komunalne odpadke; 

c) odpadki, ki izhajajo iz pometanja cest; 
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d) kakršni koli odpadki, kakršnega koli izvora, ki ležijo na javnih cestah in površinah ali na 

zasebnih cestah in površinah, ki so kakorkoli podvržene javni rabi, na obali morja ali jezer 

ter na rečnih bregovih; 

e) rastlinski odpadki iz zelenih površin, kot so vrtovi, parki, pokopališča; 

f) odpadki, ki izhajajo iz pokopaliških izkopov in drugi pokopališki odpadki, različni od tistih, 

opisanih pod črkami b), c) in e) tega odstavka; 

5. Po določilu 3. odstavka 184. člena zakonodajnega odloka št. 152, z dne 3. aprila 2006, spadajo 

med posebne odpadke: 

a) odpadki kmetijskih in agroindustrijskih dejavnosti, kot to določa 2135. člen civilnega 

zakonika; 

b) odpadni material iz posegov rušenja, gradnje ter odpadni material iz izkopavanja; 

c) odpadki industrijskih dejavnosti; 

d) odpadki obrtnih dejavnosti 

e) odpadki komercialnih dejavnosti; 

f) odpadki storitvenih dejavnosti; 

g) odpadki, ki izhajajo iz dejavnosti predelave in odlaganja odpadkov, blato, ki izhaja iz 

procesiranja pitne vode ali drugih obdelav vode, iz čiščenja odpadnih voda in odpravljanja 

dimov; 

h) odpadki zdravstvenih dejavnosti. 

 

3. člen. - Odpadki, ki so enačeni s komunalnimi  

1. Kar zadeva izvajanje dajatve in upravljanje službe, se s komunalnimi odpadki po količini in 

kakovosti enačijo nenevarne snovi, ki jih predvideva veljavni občinski pravilnik za upravljanje z 

odpadki, ki so enačeni komunalnim. 

 

4. člen. - Snovi, za katere ne veljajo določila o odpadkih 

1. Določila o odpadkih ne veljajo za sledeče snovi, ki jih določa 185. člen zakonodajnega odloka št. 

152 z dne 3. aprila 2006: 

a) plinasti izpusti v ozračje in ogljikov dioksid, zajet in transportiran za namene geološkega 

shranjevanja ter skladiščen v geoloških formacijah brez mešanja tekočin z drugimi 

formacijami, v skladu z zakonodajnim odlokom, ki prevzema direktivo 2009/31/ES o 

geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida; 

b) zemljišče (in situ), vključno z neizkopano onesnaženo zemljo in zgradbami, ki so trajno 

povezane z zemljiščem; 



 

6 
 

c) neonesnažena zemlja in drugi naravni material, izkopan med gradbenimi deli, ko je gotovo, 

da bo slednji uporabljen za gradnjo v naravnem stanju in na istem mestu, kjer je bil izkopan; 

d) radioaktivni odpadki; 

e) opuščeni eksplozivni materiali; 

f) fekalne snovi, razen tistih, opisanih pod črko b) drugega odstavka, slama, požeta trava, 

vejevje ter drugi nenevarni naravni kmetijski in gozdarski materiali, ki se uporabljajo v 

kmetijstvu, gozdarstvu ali za proizvodnjo energije iz tovrstne biomase s postopki, ki ne 

škodujejo okolju oz. ne ogrožajo zdravja ljudi. 

g) usedline, ki se zaradi upravljanja voda in vodnih poti, preprečevanja poplav ali blažitve 

posledic poplav in suše oz. izsuševanja tal premeščajo znotraj površinskih voda, če je 

dokazano, da usedline niso nevarne v skladu z odločbo Komisije št. 2000/532/ES z dne 3. 

maja 2000 z nadaljnjimi dopolnitvami in spremembami. 

2.  Določila o odpadkih ne veljajo za naslednje primere, ki jih urejajo druga evropska določila in 

državni predpisi, ki uvajajo evropskih pravila: 

a) odpadne vode; 

b) stranski proizvodi živalskega izvora, vključno s predelanimi izdelki po Uredbi ES št. 

1774/2002, razen tistih, ki so namenjeni upepelitvi, odlaganju ali uporabi v obratih za 

pridobivanje bioplina oz. komposta; 

c) trupla poginulih, nezaklanih živali, vključno z živalmi, zaklanimi za izkoreninjenje epizootij, 

ki se jih odstrani v skladu z Uredbo ES št. 1774/2002; 

d) odpadki, ki izhajajo iz rudarskih dejavnosti, kot so iskanje, pridobivanje, obdelava in 

skladiščenje rudnin ali iz obratovanja kamnolomov, v skladu z zakonodajnim odlokom št. 

117 z dne 30. maja 2008. 

 

5. - člen. Aktivni subjekt 

1. Davek upravlja in pobira Občina, v kateri se v celoti ali pretežno nahaja površina obdavčljivih 

nepremičnin. Za določanje pretežnosti se upošteva celotna površina nepremičnine, tudi če je 

njen del izključen ali oproščen davka.  

2. V primeru spremembe prostorskih okrožij občin, tudi če je to odvisno od ustanovitve novih 

občin, je aktivni subjekt tista Občina, na ozemlju katere se nahajajo nepremičnine od 1. januarja 

davčnega leta, razen v primeru drugačnega dogovora med zadevnimi ustanovami in ob 

upoštevanju prepovedi dvojnega obdavčevanja. 
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2. POGLAVJE – PREDPOSTAVKE IN PASIVNI SUBJEKTI 

  

6. člen. - Predpostavka za obračunavanje davka 

1. Predpostavka za obračunavanje davka je lastništvo, uporaba ali posedovanje iz kakršnega koli 

razloga, tudi dejansko, prostorov ali območij na prostem s kakršno koli namembnostjo, pri 

katerih nastajajo komunalni in z njimi enačeni odpadki.  

2. Obrazložitev pojmov: 

a) prostori: objekti, stalno povezani s tlemi in zaprti z vseh strani [alternativa: s treh strani], 

tudi če niso v skladu z urbanističnimi in gradbenimi predpisi; 

b) območja na prostem: površine brez stavb ali gradbenih objektov in omejene površine, ki pa 

ne predstavljajo prostora, kot so nadstreški, balkoni, terase, kampi, plesišča in kinodvorane 

na prostem, parkirišča; 

c) stanovanjske nepremičnine: površine, ki se uporabljajo kot stanovanja; 

d) nestanovanjske nepremičnine: preostale površine, kot so skupnosti, trgovinski, obrtniški, 

industrijski, poslovni in na splošno proizvodni obrati. 

3. Davek se ne obračunava na:  

a) pritikline ali druge pomožne objekte na prostem stanovanjskih nepremičnin, kot so balkoni 

in terase, odkrita parkirišča, dvorišča, vrtovi in parki, razen operativnih objektov na prostem; 

b) skupne prostore stanovanjskih blokov po 1117. členu civilnega zakonika, ki niso v izključni 

rabi, kot so hodniki, stopnišča, dvigala, sušilnice za perilo ali druge prehodne površine oz. 

prostori, ki jih uporabljajo vsi stanovalci.  

4. Opremljenost prostora ali izvajanje tudi ene same javne službe oskrbovanja z vodo, elektriko, 

ogrevanjem, plinom in telefonski ter računalniški priključki se smatrajo kot ovrgljiva domneva, 

da gre za uporabo ali najem nepremičnine in posledično za potencialni vir nastanka odpadkov. 

Za nestanovanjske nepremičnine je treba to domnevo podkrepiti z izjavami ali dovoljenji za 

opravljanje določene dejavnosti v nepremičnini, ki jih izdajo pristojne oblasti tudi s tihim 

privoljenjem, ali s prijavo lastnika nosilcem javnih pooblastil. 

5. Nekoriščenje storitev za upravljanje komunalnih in z njimi enačenih odpadkov ali začasna 

prekinitev storitev ne predstavlja vzroka za oprostitev ali znižanje davka. 

 

7. člen. - Pasivni subjekti 

1. Občinski davek na odpadke in storitve so dolžni plačati vsi, ki imajo v lasti ali najemu 

operativne prostore in/ali območja na prostem, na katere se obračunava ta davek v skladu z 
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zgoraj navedenim 6. členom oz. imajo v izključni lasti ali rabi skupne prostore zgradbe v 

solastništvu.  

2. Naslov uporabe oz. posedovanja izhaja glede na posamezen primer iz lastništva, užitka, pravice 

do bivanja, komodata, zakupa, najema in vsekakor iz uporabe in dejanskega podedovanja. 

3. V primeru prostorov z več lastniki ali nakupovalnih centrov je subjekt, ki upravlja skupne 

prostore, odgovoren za plačevanje davka za prostore in območja na prostem v skupni rabi in za 

prostore in območja na prostem za izključno rabo posameznih uporabnikov ali najemnikov. 

4. Če iz katerega koli razloga ni mogoče določiti glavnega pasivnega subjekta, se kot takega 

smatra osebo, ki je predložila in podpisala prijavo oz. družinskega člana gospodinjstva, če gre 

za stanovanjsko nepremičnino oz. lastnika ali zakonitega zastopnika industrijskih, trgovskih in 

obrtniških obratov ali obratov za nudenje storitev, oz. v primeru nepriznanih odborov ali 

združenj subjekte, ki jih predstavljajo ali vodijo. 

5. Davek so solidarno dolžni plačati vsi člani anagrafske družine, souporabniki in kdor uporablja 

prostore in območja skupaj s subjektom. V primeru dodatnega domovanja so dolžni plačati 

uporabniki glavnega bivališča, tudi če se slednje nahaja v drugi občini. Ta solidarnost velja v 

vseh fazah upravnega postopka kot poroštvo za plačilo dajatve. V primeru nezakonite zasedbe 

mora lastnik poslopja in/ali odprtih območij plačati davek solidarno z najemnikom. 

6. V primeru dajanja v najem opremljenega stanovanja priložnostnim najemnikom in vsekakor za 

kratko obdobje, ki se konča pred iztekom koledarskega leta, v katerem se je najem začel, oz. če 

se stanovanje da v najem za določeno sezonsko obdobje oz. brez redne najemniške pogodbe 

najemniku, ki nima bivališča na ozemlju Občine, oz. če iz katerega koli razloga ni mogoče 

določiti glavnega pasivnega subjekta ali ne pride do plačila davka, je za plačilo dolžan poskrbeti 

lastnik stanovanja. Za Občino so morebitni sporazumi za prenos davka na subjekte, različne od 

zgoraj navedenih, nebistveni. 

 

8. člen. - Oprostitve davka zaradi nepovzročanja odpadkov  

1. Plačila davka na odpadke so oproščeni prostori in območja, v katerih ne morejo nastati odpadki 

oz. kjer ponavadi ne nastajajo večje količine odpadkov, zaradi njihovih značilnosti ali stalne 

namenskosti, kot npr.: 

a) nepremičninske enote za stanovanjsko rabo brez pohištva, oprave in aktivnih pogodb za 

priključitev na komunalno infrastrukturo; 

b) površine, namenjene izključno izvajanju športnih dejavnosti, v upoštevanju, da se davek 

plača na površine z drugačno namenskostjo, kot so npr. slačilnice, sanitarije, uradi, blagajne, 

gostinski obrati, stopnišča ipd.; 
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c) prostori, ki so stalno namenjeni tehnološkim napravam, kot npr. jaški dvigala, toplotne 

centrale, transformatorske postaje, hladilne celice, prostori za sušenje in zorenje brez 

obdelave, silosi ipd.; 

d) nepremičninske enote, za katere so bila izdana, tudi v obliki neformalnega dogovora, 

dovoljenja za obnovo, konzervativno sanacijo ali gradbeno prenovitev, izključno za obdobje 

od začetka del do začetka vselitve; 

e) neuporabna ali stalno ograjena območja; 

f) območja, ki so izključno namenjena prehodu oz. brezplačnemu parkiranju vozil; 

g) za bencinske črpalke, območja na prostem, ki so neuporabljena in neuporabna v kolikor 

nedostopna ali vidno ograjena, območja, namenjena pranju vozil, območja, ki so izključno 

in očitno namenjena dovozu in izvozu vozil iz območja za pranje in črpalke. 

2. Dejstva iz prejšnjega odstavka je treba navesti v prvi prijavi ali v prijavi o spremembi in morajo 

biti razvidna iz objektivnih, neposredno razvidnih elementov ali iz ustrezne dokumentacije, kot 

so na primer izjava o neuporabnosti ali neprimernosti za bivanje, ki jo izdajo pristojni organi, 

preklic, prekinitev ali odpoved dovoljenja, ki dejansko onemogoča opravljanje določene 

dejavnosti v prostorih in na območjih, navedenih v omenjenih predpisih. 

3. Če se izkaže, da uporabniki, ki so v celoti oproščeni plačila davka v skladu s tem členom, 

oddajajo odpadke izvajalcu občinske javne službe, se bo davek obračunal za celotno koledarsko 

leto, v katerem so bili oddani odpadki, poleg obresti in kazni zaradi lažne prijave. 

 

9. člen. - Oprostitve obveznosti oddajanja odpadkov 

1. Prostori in območja, za katere ne velja obveznost rednega oddajanja komunalnih in z njimi 

enačenih odpadkov v skladu z zakoni in pravilniki, z odredbami s področja zdravstva, okolja ali 

civilne zaščite ali v skladu z mednarodnimi dogovori o organih tujih držav, so oproščeni 

plačevanja davka. 

2. Izvajata se 2. in 3. odstavek 8. člena.  

 

10. člen. - Oprostitve zaradi nastalih odpadkov, ki jih ni mogoče oddati izvajalcu obvezne 

javne službe 

1. Pri določanju obdavčljive površine nestanovanjskih nepremičnin se ne upoštevajo tisti deli, na 

katerih načeloma oz. trajno in pretežno nastajajo posebni in/ali nevarni odpadki oz. snovi, ki so 

izvzete iz področja izvajanja predpisov o odpadkih po 4. členu; povzročitelji jih morajo 

odstraniti na lastne stroške. 

2. Davka na odpadke so oproščene: 

a) površine za vzrejo živali; 



 

10 
 

b) kmetijske površine, na katerih nastajajo slama, požeta trava, vejevje in drugi naravni 

nenevarni kmetijski ali gozdarski materiali, ki se uporabljajo pri kmetovanju in gozdarstvu, 

kot so drvarnice, seniki in podobna kmetijska skladišča; 

c) površine javnih in zasebnih zdravstvenih ustanov, ki se v skladu z ustreznim dokazilom 

zdravstvenega direktorja uporabljajo kot: operacijske sobe, sobe za zdravljenje, laboratoriji 

za analize, raziskave, radiologijo, radioterapijo, rehabilitacijo ipd., oddelki in sobe, v katerih 

so hospitalizirani bolniki z nalezljivimi boleznimi. 

2. Oproščene plačila davka so tudi površine, na katerih nastajajo odpadki, enačeni s komunalnimi, 

v večjih količinah od tistih, ki so naštete v Občinskem pravilniku o upravljanju s komunalnimi 

odpadki. 

3. Za uveljavljanje oprostitve iz prejšnjih odstavkov morajo prosilci: 

a) v prvi prijavi ali v prijavi o spremembi navesti področje in vrsto dejavnosti (industrijska, 

obrtna, trgovinska, storitvena dejavnost itd.) in površine, na katerih nastajajo odpadki ali 

snovi, ter navesti uporabo in vrsto nastalih odpadkov (komunalni, z njimi enačeni odpadki, 

posebni, nevarni odpadki, snovi, ki so izvzete iz področja izvajanja predpisov o odpadkih) z 

oznako klasifikacijske številke (CER); 

b) predstaviti vsako leto prijavo odpadkov MUD ali drugo primerno dokumentacijo za vsako 

koledarsko leto posebej, ki dokazuje redno nastajanje odpadkov in njih odstranjevanje v 

skladu z zakoni in potrjuje vsebino prijave, navedene pod črko a), v roku, ki ga predvideva 

zakon z dne 25. januarja 1070, št. 70, se pravi do 30. aprila. V primeru, da prosilec ne 

predloži zgoraj navedene dokumentacije in/ali v primeru, da slednja ne dokazuje dejanske 

lastnoročne odstranitve odpadkov s strani podjetja, Občina z obvestilom o izterjatvi za 

tekoče leto, ki ga je že izdala, izterja razliko med zahtevanim zneskom in dolžno vsoto brez 

zahtevane oprostitve, do katere podjetje nima pravice.  

 

11. člen. - Površina nepremičnin 

1. Površine nepremičninskih enot redne namembnosti, ki so vpisane ali ki se lahko vpišejo v 

kataster stavb in ki so obdavčljive, sestavljajo hodne površine prostorov in območij, na katerih 

nastajajo komunalni in z njimi enačeni odpadki.  

2. Po uvedbi postopkov za uskladitev katastrskih podatkov v zvezi z nepremičninskimi enotami 

redne namembnosti in podatkov o toponomastiki ter internem in zunanjem oštevilčenju 

nepremičnin v občinah po 9. bis členu zakonskega odloka št. 201 z dne 6. decembra 2011, znaša 

obdavčljiva površina nepremičninskih enot redne namembnosti, ki so vpisane ali ki se lahko 

vpišejo v kataster stavb, 80% katastrske površine, določene v skladu s kriteriji odloka 

Predsednika Republike št. 138 z dne 23. marca 1998. Občina bo zavezancem sporočila nove 
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obdavčljive površine prek najustreznejših oblik obveščanja javnosti in v skladu s 6. členom 

zakona št. 212 z dne 27. julija 2000. 

3. Za ostale nepremičninske enote se šteje za obdavčljivo hodna površina, ki jo merimo ob 

notranjih robovih sten, razen v delih, ki ne presegajo 1,50 m višine. 

4. Skupna površina se zaokroži za kvadratni meter navzgor, če je vrednost decimalke večja od 

0,50, sicer pa navzdol. 

5. Obdavčljive površine pri bencinskih črpalkah so načeloma prostori in obseg projekcije 

zunanjega nadstreška na tleh; obdavčijo se po lokalnih tarifnih postavkah. 

 

3. POGLAVJE – TARIFNE POSTAVKE 

 

12. člen. - Stroški upravljanja 

1. Občinski davek na odpadke se uvaja za celotno kritje stroškov za investicije in izvajanje javne 

službe upravljanja komunalnih in z njimi enačenih odpadkov. 

2. Stroški izvajanja službe se določijo vsako leto na podlagi finančnega plana ukrepov in opisnega 

poročila, ki ju pripravi izvajalec za upravljanje komunalnih odpadkov pred iztekom roka za 

sprejetje proračuna in ki ju potrdi Občina, ob upoštevanju ciljev za izboljšanje produktivnosti in 

kakovosti storitve. 

3. V finančnem planu je treba navesti zlasti morebitna odstopanja v primerjavi s planom iz 

prejšnjega leta in podati ustrezna pojasnila.  

4. V naslednjem in tudi v nadaljnjih finančnih planih vse do tretjega po vrsti je treba navesti 

odstopanja med proračunskimi in obračunskimi prihodki iz naslova občinskega davka na 

odpadke brez dodatka in pokrajinske takse:  

a) v celoti, v primeru da obračunski prihodki presegajo proračunske prihodke; 

b) samo za del, ki izhaja iz zmanjšanja obdavčljivih površin oz. iz nepredvidljivih okoliščin, ki 

niso odvisne od malomarnega opravljanja storitve, v primeru, da so obračunski prihodki 

nižji od proračunskih prihodkov. 

 

13. člen. - Določitev tarifne postavke 

1. Občinski davek se obračuna za vsako koledarsko leto posebej na podlagi ustrezne tarife, ki 

predpostavlja neodvisno davčno obveznost. 

2. Tarifa se izračuna na podlagi povprečne redne količine in vrste nastalih odpadkov za vsako 

površinsko enoto glede na njeno uporabo in na vrsto opravljene dejavnosti, v skladu z določili 

odloka Predsednika Republike št. 158 z dne 27. aprila 1999.  
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3. Tarifa se razlikuje glede na stanovanjske in nestanovanjske nepremičnine; slednje so 

razčlenjene v razne kategorije glede na dejavnosti s podobno možnostjo proizvajanja odpadkov, 

navedene v prilogi B tega pravilnika. 

4. Tarifo sestavlja del, določen na podlagi glavnih stroškovnih komponent izvajanja storitve 

upravljanja odpadkov, zlasti glede investicije v dela in povezane amortizacije (stalni del), in del, 

ki se nanaša na količino oddanih odpadkov, na nudene storitve in na višino stroškov upravljanja 

(spremenljivi del). 

5. Tarifa se določi na podlagi finančnega plana z ustreznim sklepom občinskega sveta, ki ga mora 

sprejeti najkasneje v roku za potrditev proračuna za isto leto.  

6. Če občinski svet sprejme sklep po začetku poslovnega leta, vendar v roku, navedenem v 

prejšnjem odstavku, začne veljati s 1. januarjem omenjenega leta. Če občinski svet ne sprejme 

sklepa do navedenega roka, velja davčna stopnja iz prejšnjega leta.  

7. Do naslednjega leta odkar stopi v veljavo pravilnik iz 12. poglavja 14. člena zakonskega odloka 

201/2011, v skladu z določili odloka Predsednika Republike 158/1999, ukrep za določanje 

davčnih tarif odreja tudi: 

a) porazdelitev stroškov storitve med stanovanjske in nestanovanjske nepremičnine, z navedbo 

uporabljenega kriterija;  

b) količnike Ka, Kb, Kc in Kd, ki jih predvideva priloga 1 odloka Predsednika Republike 

158/99, z navedbo primerne utemeljitve izbranih vrednosti, v primeru, da so različne od 

najnižjih vrednosti.   

13. člen. - Sestava tarifne postavke 

1. Tarifo sestavlja stalni del, določen na podlagi glavnih stroškovnih komponent izvajanja storitve, 

ki se nanašajo zlasti na investicije v gradnjo infrastrukture in povezane amortizacije, in 

spremenljivi del, ki se nanaša na količino oddanih odpadkov, na način izvajanja storitve in na 

višino stroškov ravnanja z odpadki, da se zagotovi celotno kritje stroškov investicij in 

delovanja, vključno s stroški odstranitve. 

2. Tarifa se razlikuje glede na stanovanjske in nestanovanjske nepremičnine. 

3. Višina stroškov, ki jih je treba kriti z davkom, je porazdeljena na stanovanjske in 

nestanovanjske nepremičnine. V ta namen se odpadki, ki se nanašajo na nestanovanjske 

nepremičnine, lahko določijo tudi na podlagi količnikov produktivnosti Kd v skladu s tabelama 

4a in 4b Priloge 1 odloka Predsednika Republike št. 158 z dne 27. aprila 1999. 

 

14. člen. - Obdobje obračunavanja davka 

1. Davek se obračunava samo za tisti del leta, v katerem je prišlo do uporabe ali najema prostorov 

in območij. 
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2. Davčna obveznost velja od prvega dneva koledarskega dvomesečja, ko se je začela uporaba ali 

najem prostorov in območij, vse do dneva prenehanja njihove uporabe, ki ga je treba pravočasno 

prijaviti. 

3. Če se prijavo o prenehanju uporabe nepremičnine odda z zamudo, se smatra, da je uporaba 

prostorov prenehala na dan oddaje prijave, razen če davčni zavezanec na podlagi ustrezne 

dokumentacije ne dokaže datuma dejanskega prenehanja uporabe. 

4. Spremembe, ki so nastopile v teku leta, zlasti v zvezi z obsegom površin in/ali namembnostjo 

prostorov in območij na prostem, in ki predpostavljajo povišanje tarife, začnejo veljati od 

prvega dneva koledarskega dvomesečja, ko je dejansko prišlo do spremembe. To načelo velja 

tudi za spremembe, ki predpostavljajo znižanje tarife, pod pogojem, da je morebitna prijava 

oddana v roku, navedenem v 31. členu, v nasprotnem primeru sprememba začne veljati od 

datuma oddaje prijave. Spremembe tarife se načeloma obračunajo z izravnavo. 

 

15. člen. - Tarifa za stanovanjske nepremičnine 

1. Stalni del tarife za stanovanjske nepremičnine se določi z uveljavljanjem tarife za posamezno 

površinsko enoto glede na število uporabnikov stanovanjskih površin in njenih pritiklin, v 

skladu z napovedmi iz 4.2 točke Priloge 1 odloka Predsednika Republike št. 15 z dne 27. aprila 

1999, tako da se prednost daje številčnejšim gospodinjstvom. 

2. Spremenljivi del tarife za stanovanjske nepremičnine se določi glede na število uporabnikov, v 

skladu z napovedmi iz 4.2 točke Priloge 1 odloka Predsednika Republike št. 15 z dne 27. aprila 

1999. 

3. Količniki za izračun tarife se določijo s sklepom o določitvi tarife. 

 

16. člen. - Uporabniki stanovanjskih nepremičnin 

1. Za stanovanjske nepremičnine, ki so jih najele fizične osebe in v njih določile svoje stalno 

prebivališče, število uporabnikov odgovarja številu članov družine, kot izhaja iz podatkov 

občinskega matičnega urada. Vsekakor pa je treba prijaviti uporabnike, ki niso člani 

gospodinjstva, vendar prebivajo v nepremičnini vsaj šest mesecev na leto, kot npr. gospodinjske 

pomočnice, ki živijo v istem gospodinjstvu. 

2. Za pripadnike gospodinjstva se štejejo tudi člani, ki začasno prebivajo drugje. V primeru 

prostovoljnega dela ali dela v tujini in v primeru bivanja v bolnici ali domu za starejše občane, v 

terapevtski skupnosti, v družbeno-vzgojnih središčih ali v poboljševalnem domu za vsaj eno 

leto, oseba, ki ni uporabila stanovanja, lahko prosi za oprostitev zneska, ki je naveden v 

obvestilu o izterjatvi, pod pogojem, da primerno utemelji svojo odsotnost.  
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3. Za nepremičnine v najemu subjektov, ki nimajo stalnega prebivališča v občini, in za stanovanja 

državljanov, ki prebivajo v tujini (vpisani v matični urad Italijanov s stalnim prebivališčem v 

tujini - AIRE), in za stanovanja, namenjena drugim subjektom, ki niso fizične osebe in v katerih 

stanujejo subjekti brez stalnega prebivališča, se za število uporabnikov sprejme to, kar izjavi 

uporabnik sam, oz., če ni izjave, se šteje, da sta uporabnika dva.  

Občina lahko na podlagi ustreznih preverjanj določi višje število članov, v skladu z matičnimi 

podatki občine, kjer se nahaja bivališče uporabnika.  

4. Kleti, garaže ali druge podobne skladiščne površine, ki niso pritikline glavnega stanovanja, se 

smatrajo za stanovanjske nepremičnine z enim uporabnikom, če fizična oseba, ki te površine 

uporablja, nima drugih stanovanjskih nepremičnin v občini. Če ti pogoji niso izpolnjeni, se taki 

prostori smatrajo za stanovanjske nepremičnine z enim uporabnikom. 

5. V primeru stanovanjskih nepremičnin, katerih lastniki, uporabniki ali najemniki so subjekti, ki 

imajo v njih prijavljeno stalno prebivališče in ki jih ohranjajo tudi potem, ko so svoje 

prebivališče preselili v zdravstvene ali skrbstvene domove ali druge zdravstvene institucije, in 

jih niso dali v najem ali v uporabo drugim, se na podlagi predhodne predložitve ustreznih 

dokumentov smatra, da je uporabnik nepremičnin en sam. 

6. Za stanovanjske nepremičnine, v katerih prebivata dva ali več gospodinjstev, se tarifa izračuna 

na podlagi skupnega števila uporabnikov stanovanja. 

7. Število uporabnikov stanovanjskih nepremičnin je razvidno iz dokazil matičnega urada občine 

od prvega januarja do datuma izdaje zahteve za plačilo, v skladu s prvim odstavkom 36. člena, z 

izravnavo v primeru nadaljnjih sprememb.  

8. V primeru dajanja v najem opremljenega stanovanja priložnostnim najemnikom (kot stanovanje 

za obiskovalce) in vsekakor za kratko obdobje, ki se konča pred iztekom koledarskega leta, v 

katerem se je najem začel, oz. če se stanovanje da v najem za določeno sezonsko obdobje oz. 

brez redne najemniške pogodbe najemniku, ki nima bivališča na ozemlju Občine, se pavšalno 

obračuna tarifa za 4 uporabnike, ne glede na dejansko odstopanje. 

 

17. člen. - Tarifa za nestanovanjske nepremičnine 

1. Stalni del tarife za nestanovanjske nepremičnine se določi z uveljavljanjem tarife na obdavčljivo 

površino za posamezno površinsko enoto glede na opravljeno dejavnost; tarifa se izračuna na 

podlagi količnika potencialnih nastalih odpadkov v skladu z napovedmi po 4.3 točki Priloge 1 

odloka Predsednika Republike št. 158 z dne 27. aprila 1999. 

2. Spremenljivi del tarife za nestanovanjske nepremičnine se določi z uveljavljanjem tarife na 

obdavčljivo površino za posamezno površinsko enoto glede na opravljeno dejavnost; tarifa se 
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izračuna na podlagi količnika potencialnih nastalih odpadkov v skladu z napovedmi po 4.4 točki 

Priloge 1 odloka Predsednika Republike št. 158 z dne 27. aprila 1999. 

3. Za nepremičnine, navedene v 2. odstavku 3. člena, je količnik Kd določen glede na količino 

odpadkov, ki je dejansko oddana javni službi.   

4. Količniki za izračun tarife se določijo za vsako vrsto dejavnosti posebej s sklepom o določitvi 

tarife. 

 

18. člen. - Kategorizacija nestanovanjskih nepremičnin 

1. Nestanovanjske nepremičnine se delijo glede na kategorije dejavnosti, navedene v prilogi B. 

2. Vključitev nepremičnine v eno od kategorij dejavnosti po prilogi B se načeloma opravi na 

podlagi dejansko izvajane dejavnosti. 

3. Dejavnosti, ki ne sodijo v nobeno specifično kategorijo, se pripišejo podobnim kategorijam 

dejavnosti z vidika namembnosti in povezane potencialne količine in vrste nastalih odpadkov. 

4. Za nepremičnine, ki se uporabljajo kot stanovanje, v katerih poteka tudi gospodarska ali 

poslovna dejavnost, se na za to uporabljeno površino zaračuna tarifna postavka za specifično 

izvajano dejavnost. 

5. V vseh primerih, ko ni mogoče določiti dela nepremičnine, ki je namenjen tej ali oni dejavnosti, 

veljajo tarife za glavno dejavnost, kot izhaja iz izpiska registra podjetij ali iz drugih dokazil. 

 

19. člen. - Državne šole 

1. Davek za izvajanje javne službe upravljanja odpadkov v državnih šolskih ustanovah (vrtci, 

osnovne šole, nižje srednje in višje srednje šole, likovne in glasbene šole) ureja 33. bis člen 

zakonskega odloka št. 248 z dne 31. decembra 2007, spremenjenega v zakon št. 31 z dne 28. 

februarja 2008.  

2. Znesek, ki se dodeli Občini v skladu s prejšnjim odstavkom, se odšteje od stroška, ki ga je treba 

kriti z občinskim davkom na odpadke in storitve. 

 

20. člen. - Dnevni davek 

1. Za odvoz trdnih komunalnih odpadkov uporabnikov, ki z dovoljenjem ali brez začasno 

posedujejo ali uporabljajo prostore in območja, ki so javna oz. v javni rabi ali na katerih obstaja 

služnost javne poti, pa tudi za uporabo in posedovanje športnih objektov in/ali občinskih 

območij oz. drugih javnih ali zasebnih poslopij v sklopu športnih prireditev ali drugih 

priložnostnih družbeno-kulturnih dogodkov, se obračuna dnevni davek na podlagi predvidenega 

letnega davka za odgovarjajočo kategorijo dejavnosti, prilagojen na dan in povišan za 100%. 



 

16 
 

2. Začasna uporaba pomeni uporabo, ki traja manj kot 183 dni skupno letno. 

3. Za vse, kar ni izrecno predvideno v tem členu, se izvajajo, če so skladni, predpisi za letni davek, 

vključno z dodatkom, predvidenim v 29. členu. 

 

21. člen. - Pokrajinski davek 

1. Za pasivne subjekte občinskega davka na odpadke in storitve in za subjekte, ki so dolžni plačati 

dnevni davek, se obračuna pokrajinska taksa za opravljanje varstva, zaščite in urejanja okolja v 

skladu z 19. členom zakonodajnega odloka št. 504 z dne 30. decembra 1992.  

2. Višina pokrajinske takse, odmerjena na podlagi površine obdavčljivih prostorov in območij za 

občinski davek, se obračuna z odstotkom na višino občinskega davka, določenim s pokrajinskim 

sklepom, brez dodatka iz 29. člena. 

 

4. POGLAVJE – ZNIŽANJE DAV ČNE OSNOVE IN OLAJŠAVE 

 

22. člen. - Znižanja za stanovanjske nepremičnine  

1. 1. Tarifna postavka se zniža v stalnem in spremenljivem delu za stanovanjske nepremičnine, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje: 

a) stanovanja, ki so na razpolago za sezonsko uporabo ali drugače omejeno neredno uporabo, 

ki ne presega 183 dni v koledarskem letu:  30-odstotno znižanje;  

b) stanovanja, ki jih uporabljajo subjekti, ki živijo več kot šest mesecev na leto v tujini: 30-

odstotno znižanje;   

2. Znižanje iz prejšnjega odstavka se izvaja od datuma dejanskega izpolnjevanja pogojev uporabe, 

ki so ustrezno prijavljeni in dokazani v rokih, predvidenih za oddajo prve prijave ali prijave o 

spremembi, oz. od datuma predložitve ustrezne izjave.  

3. Znižanje za kompostiranje za domačo rabo 

Za stanovanjske nepremičnine gospodinjstev s stalnim prebivališčem, ki obdelajo svoje 

organske odpadke s kompostiranjem za domačo rabo (na zemljišču v Števerjanu) s 

komposterjem ali podobno napravo, se obračuna znižanje davka v višini 10%. 

Za odobritev olajšave mora prosilec predstaviti davčnemu uradu nadomestno izjavo na za to 

pripravljenem obrazcu, v skladu s 47. členom odloka Predsednika Republike št. 445/2000, v 

kateri izjavlja, da ima na razpolago primerno opremo in kraj za kompostiranje. 

Znižanje davčne postavke se obračuna v naslednjem letu po predložitvi zgoraj navedene izjave 

in velja tudi za sledeča leta; v primeru, da davčni zavezanec ne izvaja več kompostiranja, je 

dolžan sporočiti davčnemu uradu izgubo pravice do znižanja.  
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Uporabniki, ki jim je odobreno znižanje, ne morejo oddati javni službi svojih organskih 

odpadkov in ne prejmejo posod in vrečk za tovrstne odpadke. 

Ob predložitvi zgoraj navedene izjave mora davčni zavezanec pokazati potrdilo o vračilu posod 

za organske odpadke (8-litrska smetišnica in  25-litrski čeber rjave barve), v skladu z navodili, 

ki jih določa ustanova. 

Občinski uradi bodo preverili izpolnjevanje pogojev za koriščenje znižanja davčne postavke in 

dejansko uporabo komposterja. Občina si pridržuje pravico do zavrnitve prošnje za znižanje, če 

se oceni, da je stanovanje neprimerno za izvajanje domačega kompostiranja oz. če obstaja 

nevarnost, da bi ta dejavnost motila soseščino. 

4. Znižanje iz tega odstavka preneha veljati na dan, ko niso več izpolnjeni pogoji za uveljavljanje 

olajšave, tudi brez ustrezne prijave.  

 

23. člen. - Znižanja za nestalne nestanovanjske nepremičnine 

1. Tarifna postavka se zniža v stalnem in spremenljivem delu za prostore, ki niso stanovanjske 

nepremičnine, in za območja na odprtem, ki se uporabljajo sezonsko ali neredno toda 

ponavljajoče, za ne več kot 183 dni v koledarskem letu.  

b) Za kmečke turizme s prenočišči in kmečke turizme, ki nudijo gostinske storitve, se obračuna 

tarifa za hotele oz. restavracije, z znižanjem glede na manjše število dni obratovanja. 

Tovrstni obrati koristijo znižanje v višini 30%. 

2. Omenjeno znižanje davčne osnove se izvaja, če so dejstva iz prvega odstavka razvidna iz 

dovoljenja ali pooblastila, ki ju izdajo pristojni organi za opravljanje določene dejavnosti, ali iz 

prijave, ki jo lastnik predloži nosilcem javnih pooblastil. 

3. Izvajata se drugi in četrti odstavek 21. člena. 

4. To znižanje se obračuna po prijavi zainteresiranih, v kateri je izjavljena površina, ki se uporablja 

nestalno. 

 

24. člen. - Znižanja za predelavo odpadkov (UNDO) 

1. Tarifna postavka za nestanovanjske nepremičnine se lahko v zaključnem izračunu zniža 

sorazmerno s količino odpadkov, za katere je povzročitelj dokazal, da so bili predelani v 

referenčnem letu, na podlagi specifičnega dokazila izvajalca za predelavo odpadkov, ki je 

izvedel storitev. 

2. V skladu s 1. odstavkom, črko t) 183. člena zakonodajnega odloka št. 152 z dne 3. aprila 2006, 

»predelava« pomeni kateri koli postopek, katerega končni rezultat je ponovna uporaba odpadka 

v koristne namene namesto drugih materialov ali priprava za ponovno uporabo v obratu ali v 

okviru splošnih gospodarskih procesov. 
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3. Znižanje znaša 30% davčne postavke.  

4. Uporabnik mora oddati prošnjo za znižanje vsako leto na ustreznem obrazcu, najkasneje do 20. 

januarja naslednjega leta, vključno z dokumentacijo, ki je navedena v samem obrazcu.  

 

25. člen. - Znižanja za nižje stopnje izvajanja storitve 

1. V primeru nepremičnin, ki se nahajajo na območjih, kjer ni predvidena storitev pobiranja 

odpadkov na domu in uporabniki morajo sami odnesti odpadke v kraj, odkoder primerna vozila 

odvažajo odpadke, ta kraj pa se nahaja več kot 500 metrov od navedene nepremičnine, 

uporabnik ima pravico do 80% znižanja spremenljivega dela davka. 

2. Davek je treba plačati v višini 20% tarife v obdobjih, ko se storitev upravljanja odpadkov ne 

izvaja oz. ko se slednja izvaja s hudo kršitvijo zadevnih norm ali v primeru prekinitve storitve iz 

sindikalnih razlogov oz. iz nepredvidljivih organizacijskih ovir, ki povzročijo stanje, za katero 

zdravstvene oblasti smatrajo, da predstavlja škodo ali nevarnost za ljudi ali okolje. 

 

26. člen. - Olajšave 

1. Tarifna postavka se lahko zniža v primeru uporabnikov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

a) starejše osebe, ki imajo stalno bivališče v domu za starejše občane: tarifna postavka se zniža 

za 30% v stalnem in spremenljivem delu;  

b) stanovanje na razpolago (stanovanje, ki se ga uporablja manj kot 30 dni letno) tarifna 

postavka se zniža za 30% v stalnem in spremenljivem delu. Olajšava se izvede, če uporabnik 

predstavi dokumentacijo, ki potrjuje neuporabo stanovanja (brez javnih storitev). 

c) Za manj premožne dele prebivalstva je predvidena socialna olajšava za stanovanja, v katerih 

živijo, v obliki znižanja odstotka skupnega davka, obračunanega na prosilca (bodisi v 

stalnem kot v spremenljivem delu davka). Za omenjeno olajšavo sta predvideni dve stopnji 

znižanja davčne postavke glede na vrednost kazalnika enakovrednega ekonomskega stanja 

(ISEE):  

– ISEE pod 5.956,60 EUR in/ali 6.000 EUR  znižanje davčne postavke za 

30% 

– ISEE od 5.956,61 EUR in/ali 6.001 EUR do 7.500,00 EUR in/ali 8.200 EUR      

znižanje davčne postavke za 10% 

2. Za pridobitev olajšave mora prosilec vložiti na davčni urad prošnjo na pripravljenih obrazcih in 

priložiti potrdilo ISEE veljavno za leto, za katero namerava prositi za olajšavo. Olajšava velja 

eno leto. Prosilec mora vložiti prošnjo za olajšavo za vsako davčno leto, za katero želi prositi za 

znižanje davčne postavke. 
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3. Prošnjo za koriščenje olajšave je trebe nujno vložiti v roku za predstavitev prijave Tares (20. 

januar).  

Olajšava, navedena v tem členu, v skladu s 3. odstavkom 67. člena, je vpisana v obračun kot 

odobritev izdatkov; njeno kritje zagotavljajo drugi viri, ki ne izhajajo iz izterjave davka za 

storitev, ki zadeva zgoraj navedeni vpis. 

 

27. člen. - Prošnje za znižanja  

1. Prošnje za znižanje je treba vložiti z vsemi zahtevanimi podatki. 

2. Nepopolne prošnje se smatrajo za neupoštevne, dokler se ne dopolnijo z vsemi zahtevanimi 

podatki. 

3. V kolikor ni določeno drugače, se znižanja obračunajo od leta, v katerem je bila vložena 

prošnja, pod pogojem, da jo Občina prejme najkasneje do 20. januarja istega leta. V nasprotnem 

primeru se olajšave obračunajo od naslednjega leta. 

4. Znižanja, ki so bila odobrena, veljajo tudi za naslednja leta, in prošnje ni treba znova vložiti, če 

stanje, zaradi katerega je bila olajšava dodeljena, ostaja nespremenjeno. 

5. Občina lahko v katerem koli trenutku preveri izpolnjevanje pogojev za obdržanje olajšave. 

6. Prosilec je dolžan prijaviti v roku 90 dni neizpolnjevanje pogojev za odobritev znižanja davčne 

postavke; v primeru, da se preveri, da ni prijavil neizpolnjevanja, prosilec izgubi pravico do 

olajšave z retroaktivno veljavnostjo od začetka. Omenjena prijava velja od naslednjega leta po 

tistem, v katerem je prišlo do neizpolnjevanja pogojev in izgube pravice do olajšave.  

7. Za znižanje davčne postavke, opisano v 24. členu, je treba vložiti prošnjo do 20. januarja leta, za 

katero se namerava koristiti olajšavo; prošnji je treba priložiti MUD ali drugo primerno 

dokumentacijo, ki dokazuje reden nastanek omenjenih odpadkov in njihovo obdelavo v skladu z 

veljavnimi zakoni v istem letu, do roka, ki ga predvideva zakon št. 70 z dne 25. januarja 1970, 

se pravi do 30. aprila. V primeru, da prosilec ne predloži zgoraj navedene dokumentacije in/ali v 

primeru, da slednja ne dokazuje dejanske lastnoročne odstranitve odpadkov s strani podjetja, 

Občina z obvestilom o izterjatvi za tekoče leto, ki ga je že izdala, izterja razliko med zahtevanim 

zneskom in dolžno vsoto brez zahtevane oprostitve, do katere podjetje nima pravice.  
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28. člen. - Kopičenje znižanj in olajšav 

1. V primeru uveljavljanja več znižanj ali olajšav, se slednje izračunajo na vsoti, ki jo dobimo po 

obračunavanju zgoraj navedenih znižanj ali olajšav. 

 

5. POGLAVJE – PRIBITEK ZA NEDELJIVE STORITVE 

29. člen. - Predpostavka za pribitek 

1. Na tarifo občinskega davka se obračuna pribitek za kritje stroškov za nedeljive storitve občin. 

2. Omenjeni pribitek velja za stanovanjske in nestanovanjske nepremičnine, vključno z 

nepremičninami, za katere se plačuje dnevni davek, sorazmerno z zmnožkom veljavne davčne 

stopnje in površine, za katero se plačuje občinski davek na odpadke.  

3. Na pribitek se obračunajo vsa znižanja, olajšave in oprostitve, ki so predvideni za občinski 

davek na odpadke.  

4. Pribitek ne velja za davek na državne šolske ustanove v skladu z 20. členom. 

5. Prihodke iz naslova pribitka ni mogoče nameniti niti v celoti niti delno za kritje stroškov 

storitve javne službe za upravljanje komunalnih odpadkov. 

 

30. člen. - Davčne stopnje 

1. Osnovna davčna stopnja pribitka za vse vrste nepremičnin znaša 0,30 EUR za vsak kvadratni 

meter obdavčljive površine. 

2. Občinski svet lahko s sklepom o določitvi tarife za občinski davek na odpadke poveča pribitek 

do 0,40 EUR na kvadratni meter, tudi postopno, glede na vrsto nepremičnine in območja, na 

katerem se nahaja. 

 

6. POGLAVJE – PRIJAVA, PREVERJANJE IN IZTERJAVA DAV KA 
 

31. člen. - Dolžnost prijave 

1. Pasivni subjekti morajo prijaviti vsa dejstva, ki vplivajo na pravilno obračunavanje davka, 

zlasti: 

a) začetek, spremembo ali prenehanje uporabe nepremičnine; 

b) izpolnjevanje pogojev za uveljavljanje olajšav ali znižanj; 

c) spremembo ali neizpolnjevanje pogojev za uveljavljanje olajšav ali znižanj. 

Za stanovanjske nepremičnine subjektov s stalnim prebivališčem ni potrebno prijaviti števila 

družinskih članov in morebitnih sprememb. 

2. Prijavo mora oddati: 
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a) za stanovanjske nepremičnine: v primeru subjektov s stalnim prebivališčem, družinski član 

gospodinjstva, v primeru subjektov brez stalnega prebivališča pa subjekt, ki uporablja 

nepremičnino iz katerih koli razlogov; 

b) za nestanovanjske nepremičnine: subjekt, ki je pravno odgovoren za dejavnost, ki se v 

nepremičnini opravlja; 

c) za stavbe z več lastniki ali nakupovalne centre: upravitelj skupnih storitev. 

3. Če subjekti iz prejšnjega odstavka ne oddajo prijave, jo morajo oddati morebitni drugi 

uporabniki, najemniki ali lastniki nepremičnine ob upoštevanju solidarne odgovornosti. Prijava, 

ki jo odda eden od uporabnikov, velja tudi za vse ostale uporabnike.  

 

32. člen. Vsebina in vložitev prijave 

1. Prijavo je treba oddati do 20. januarja naslednjega leta po nastanku obveznosti. 

2. Prijava velja tudi za nadaljnja leta, če ne pride do sprememb prijavljenih podatkov, ki bi 

privedle do spremembe obračunavanja davka. V nasprotnem primeru je treba prijavo o 

spremembi ali prenehanju uporabe oddati v roku, navedenem v prvem odstavku. V primeru 

večjega števila nepremičnin, katerih lastnik, najemnik ali uporabnik je prijavitelj, je treba 

prijavo oddati samo za tiste nepremičnine, za katere velja dolžnost prijave. 

3. Prva prijava, prijava o spremembi ali prenehanju uporabe v zvezi s stanovanjskimi 

nepremičninami mora vsebovati: 

a) za nepremičnine subjektov s stalim prebivališčem: osebne podatke prijavitelja (ime in 

priimek, stalno prebivališče, davčno številko); 

b) za nepremičnine subjektov brez stalnega prebivališča: osebne podatke prijavitelja (ime in 

priimek, stalno prebivališče, davčno številko) in število subjektov, ki prebivajo v 

nepremičnini; 

c) kraj, v katerem se nahaja nepremičnina, z navedbo hišne številke in po potrebi številke 

stanovanja, katastrske podatke prostorov in območij; 

d) površino in namembnost prostorov in območij; 

e) datum začetka uporabe ali najema prostorov ali datum, v katerem je prišlo do spremembe ali 

prenehanja uporabe; 

f) izpolnjevanje pogojev za uveljavljanje olajšav, znižanj ali oprostitve davka (v primeru 

nastanka posebnih odpadkov). 

4. Prva prijava, prijava o spremembi ali prenehanju uporabe v zvezi z nestanovanjskimi 

nepremičninami mora vsebovati: 
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a) osebne podatke pasivnega subjekta (ime in status podjetja, družbe, ustanove, instituta, 

društva itd., davčno številko, ID za DDV, kodo CER o proizvedenih odpadkih, izvajano 

dejavnost, naslov); 

b) osebne podatke zakonitega zastopnika ali odgovorne osebe (ime in priimek, stalno 

prebivališče, davčno številko); 

c) kraj, površino, namembnost in katastrske podatke prostorov in območij; 

d) datum začetka uporabe ali najema prostorov ali datum, v katerem je prišlo do spremembe ali 

prenehanja uporabe; 

e) izpolnjevanje pogojev za uveljavljanje znižanj davčne osnove in olajšav. 

5. Prijavo, ki jo podpiše prijavitelj, je treba oddati neposredno občinskim uradom ali poslati s 

priporočenim pismom s povratnico ali prek certificirane elektronske pošte. Pri pošiljanju velja 

datum pošiljke.   

Ob oddaji prošnje za stalno prebivališče in ob izdaji dovoljenj, pooblastil ali koncesij, morajo 

občinski uradi zavezanca za davek pozvati k oddaji prijave v predpisanih rokih; zavezanec za 

davek je vsekakor dolžan oddati prijavo tudi brez omenjenega poziva. 

 

33. člen. - Pooblastila občine 

1. Občina imenuje uslužbenca, ki je odgovoren za občinski davek na odpadke in storitve, in ki je 

nosilec pooblastil za izvajanje vseh organizacijskih in upravnih nalog, vključno s 

podpisovanjem ukrepov, ki se nanašajo na te naloge, in za zastopanje v morebitnih pravnih 

sporih v zvezi z omenjenim davkom. 

2. Zaradi preverjanja izpolnjevanja davčnih obveznosti in verodostojnosti izjav, podpisanih od 

davčnih zavezancev, odgovorni uslužbenec lahko zavezancu pošlje vprašalnike, zahteva 

podatke in informacije od javnih uradov ali ustanov za izvajanje javnih storitev (vključno z 

ustanovo za odvoz odpadkov), brez dodatnih stroškov in pristojbin, ter odredi dostop do 

obdavčljivih prostorov in območij pooblaščenim osebam s predhodnim obvestilom vsaj sedmih 

dni.  

3. V primeru, da davčni zavezanec ne sodeluje, ali v primeru drugih ovir pri ugotavljanju dejstev, 

lahko preverjanje poteka na podlagi preproste domneve v skladu z 2729. členom civilnega 

zakonika. 

4. Za potrebe preverjanja, v primeru nepremičninskih enot redne namembnosti, ki so vpisane ali ki 

se lahko vpišejo v kataster stavb, lahko Občina do uvedbe postopkov za uskladitev katastrskih 

podatkov in podatkov o toponomastiki ter internega in zunanjega oštevilčenja nepremičnin, šteje 

za obdavčljivo 80% katastrske površine, izmerjene v skladu z načeli iz pravilnika po odloku 

Predsednika Republike št. 138 z dne 23. marca 1998. 
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34. člen. - Preverjanje 

1. Neoddana prijava ali predložitev lažne prijave se preveri z vročitvijo obvestila o uradnem 

preverjanju pasivnemu subjektu, tudi s priporočenim pismom s povratnico, ki ga pošlje občina 

do 31. decembra petega leta od leta, ko je bilo oz. bi bilo treba oddati prijavo. 

2. V obvestilu o preverjanju so navedeni razlogi za preverjanje in jasno zapisani zneski, ki jih je 

treba plačati za davek, pribitek, pokrajinsko takso, kazen, zamudne obresti in stroške vročitve v 

enem samem obroku v roku šestdesetih dni od prejema obvestila; v primeru neizpolnitve  je 

predvidena prisilna izterjava s povečanjem stroškov zaradi izterjave in dodatnih zamudnih 

obresti.  

3. Podatki iz uradnega preverjanja se uporabljajo namesto prijave za naslednja leta od datuma, ko 

je postalo preverjanje dokončno.  

 

35. člen. - Kazni  

1. V primeru neplačila ali nezadostnega plačila davka po prijavi se odmeri 30-odstotna kazen na 

vsakem neplačanem znesku. Za plačila, ki so bila poravnana z zamudo manj kot 15 dni, se 

kazen iz prve alineje poleg morebitnih znižanj, ki izhajajo iz prostovoljnega popravka po 1. 

odstavku 13. člena zakonodajnega odloka št. 472 z dne 18. decembra 1997, dodatno zmanjša za 

petnajstino davka za vsak dan zamude. 

2 V primeru neoddane prijave tudi za eno samo nepremičnino, katere lastnik, uporabnik ali 

najemnik je zavezanec za davek, se obračuna administrativna kazen v višini sto- do 

dvestoodstotne vrednosti odmerjenega davka. Najmanjši znesek je 50,00 evrov. Kazen se 

odmeri po naslednjih kriterijih: 

2.1. V primeru neoddane prijave v predvidenih rokih, v kolikor ni mogoče izvajati določila o 

prostovoljnem popravku po 13. členu zakonodajnega odloka  472/97, kršilec, ki zapoznelo odda 

prijavo, se kaznuje s sankcijo v višini 100% zneska iz naslova davka. 

2.2 V primeru neoddane prijave mora kršilec plačati kazen v višini 150% neplačanega zneska iz 

naslova davka, če je izpolnjen tudi eden sam od naslednjih pogojev: 

a) neplačan davek za posamezno ugotovljeno leto ni višji od 258 EUR;  

b) davčni zavezanec dokaže, da je glede na obdavčljivo površino oddal izjave ali prijave na 

drugih občinskih uradih (npr. matični urad, urad za zasebno gradbeništvo, plin-voda) oz. 

da je oddal prijavo za izvajanje drugih davkov na davčnem uradu;  

c) kršilec ni bil predmet preverjanja glede lokalnih davkov v prejšnjih treh letih;  
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d) kršilec dokaže z dokumentacijo, da živi v težkem ekonomičnem in družbenem stanju 

(npr. lastništvo izključno prvega stanovanja in prejemanje socialne pokojnine, 

prejemniki socialne podpore, brezposelni);  

e) kršilec ali davčni zavezanec sodelujeta z uslužbenci za preverjanje in nudita vse koristne 

elemente za pravilno obračunavanje davka (npr. tako, da dovolita inšpekcijo).  

2.3 V vseh ostalih primerih neoddane prijave se obračuna kazen v višini 200% davka.  

3. V primeru lažne izjave se obračuna upravna kazen od 50% do 100% neplačanega davka, z 

najnižjim zneskom 50 EUR.  

Kazen se odmeri po naslednjih kriterijih: 

3.1 V primeru lažne prijave, v kolikor ni mogoče izvajati določila o prostovoljnem popravku po 

13. členu zakonodajnega odloka 472/97, kršilec, ki poravna napake oz. opustitev plačila, se 

kaznuje s sankcijo v višini 50% davka, ki ga je primoran plačati. 

3.2. V primeru lažne prijave, če kršilec ni bil predmet preverjanja glede lokalnih davkov v 

prejšnjih treh letih, mora plačati kazen v višini 75% neplačanega davka, če je izpolnjen tudi 

eden sam od naslednjih pogojev:  

a) neplačan davek za posamezno ugotovljeno leto ni višji od 258 EUR;  

b) kršilec dokaže z dokumentacijo, da živi v težkem ekonomičnem in družbenem stanju (npr. 

lastništvo izključno prvega stanovanja in prejemanje socialne pokojnine, prejemniki socialne 

podpore, brezposelni);  

c) znesek, ki ga je treba plačati, je nižji od 25% celotnega davka;  

d) kršilec ali davčni zavezanec sodelujeta z uslužbenci za preverjanje in nudita vse koristne 

elemente za pravilno obračunavanje davka (npr. tako, da dovolita inšpekcijo).  

3.3. V vseh ostalih primerih lažne izjave se obračuna kazen v višini 100% neplačanega davka.  

4. V primeru neoddanega, nepopolnega ali lažnega vprašalnika iz 2. odstavka 33. člena v roku 

šestdesetih dni od njegove vročitve, znaša administrativna kazen od 100 do 500 evrov. Ugovor 

zoper omenjeno kršitev je treba predložiti do 31. decembra petega leta od leta, ko je nastopila 

kršitev. Po tem datumu zadeva zapade. 

5. Predvidene kazni za neoddano prijavo ali lažno prijavo se zmanjšajo na eno tretjino odmerjene 

kazni, če je zavezanec za davek v roku za preložitev ugovora davčni komisiji privolil k plačilu 

morebitnega davka, kazni in zamudnih obresti. 

6. Za vse, kar ni izrecno predvideno v tem pravilniku, se izvajajo predpisi za administrativne kazni 

v zvezi s kršitvijo davčnih predpisov po zakonodajnem odloku št. 472 z dne 18. decembra 1997.  

7. Če kršitev ni bila že ugotovljena in ni še prišlo do dostopov, inšpekcij, kontrole ali drugih 

upravnih preverjanj, s katerimi so bili formalno seznanjeni avtor ali solidarno odgovorni 

subjekti, se kazen zniža:  
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a) na desetino najnižjega zneska, v primeru neplačila davka ali predujema, če se plačilo izvede 

v roku tridesetih dni od datuma naročila;  

b) na desetino najnižjega zneska, predvidenega za neoddano prijavo, če se slednja vloži z 

zamudo, nižjo od tridesetih dni;  

c) na osmino najnižjega zneska, če se napake in opustitve, čeprav vplivajo na določanje ali 

plačilo davka, poravnajo v roku enega leta po tistem, v katerem je prišlo do kršitve. 

 

36. člen. - Izterjava  

1. Občina pobira občinski davek na odpadke in storitve na podlagi prijave tako, da davčnemu 

zavezancu tudi po navadni pošti pošlje zahtevke za izplačilo, v katerih je za vsako nepremičnino 

posebej naveden znesek odmerjenega davka, pribitka in pokrajinske takse, pri čemer se znesek 

porazdeli na štiri obroke, ki zapadejo v mesecu maju, juliju, septembru in novembru; davčni 

zavezanec lahko znesek plača tudi v enem samem obroku do roka zapadlosti prvega obroka. 

2. Občinski davek za referenčno leto se plača občini s poštno položnico ali z enotnim plačilnim 

obrazcem, v skladu s 17. členom zakonodajnega odloka št. 241 z dne 9. julija 1997. 

3. Zavezancu, ki ni poravnal navedenih zneskov v predpisanih rokih, se do 31. decembra petega 

leta od leta, ko je bilo treba plačati davek, vroči tudi s priporočenim pismom s povratnico 

obvestilo o uradnem preverjanju zaradi neplačila ali nezadostnega plačila davka. Po tem datumu 

zadeva zapade. V obvestilu so navedeni zneski in stroški vročitve, ki jih je treba plačati v enem 

samem obroku v roku šestdesetih dni od prejema obvestila; v primeru neizpolnitve je 

predvidena kazen za neplačilo davka v skladu s prvim odstavkom 35. člena, vključno z 

zamudnimi obresti,in prisilna izterjava s povečanjem stroškov zaradi izterjave v skladu z zakoni.  

 

37. člen. - Obresti 

1. Obresti se izračunajo za vsak dan od dneva, ko so postale izterljive. 

 

38. člen. - Vračila  

1. Prošnjo za vračilo zneskov, ki so bili plačani odveč, mora zavezanec predložiti v roku petih let 

od plačila oz. od dneva, ko je bila ugotovljena pravica do vračila. Vračilo se izvede v sto 

osemdesetih dneh od predložitve prošnje. 

2. Zavezancu pripadajo obresti na vračilih v skladu z zgornjim 37. členom od datuma izvedbe 

vračila. 

3. Prošnja za vračilo mora biti utemeljena in podpisana, zavezanec mora predložiti tudi potrdilo o 

izvedenem plačilu in kateri koli drugi primeren dokument. Zavezancu pripadajo obresti na 
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vračilih od datuma prošnje za vračilo, razen v primeru napake s strani ustanove, ko se obresti 

računajo od datuma plačila.  

4. V primeru, da je bil znesek po pomoti plačan in dodeljen drugi ustanovi, mimo morebitnih 

rokov zastaranja, predvidenih v zakonih in/ali pravilnikih, se prizna pravica do vračila, tudi po 

navedenem roku petih let in do desetletnega zastaranja. Ta možnost se prizna, če ustanova, ki je 

aktivni subjekt, lahko znova pridobi navedeni znesek. Znesek se lahko neposredno vplača 

ustanovi, pristojni za izterjatev, če slednja s tem soglaša. 

 

39. člen. - Skromni zneski 

1. V skladu s 168. odstavkom 1. člena zakona št. 296 z dne 27. decembra 2006, se ne plačujejo in 

ne vračajo zneski, nižji od 12 EUR za posamezno davčno leto.   

2. V skladu z 10. odstavkom 3. člena zakonskega odloka št. 16 z dne 2. marca 2012, ki je bil 

spremenjen v zakon št. 44 z dne 26. aprila 2012, občina ne preverja, ne evidentira in ne pobira 

zneskov, ki so vključno z administrativnimi kaznimi in obrestmi nižji od 30 EUR za posamezno 

davčno obdobje. To določilo se ne izvaja, če gre za večkratno kršitev obveznosti plačila istega 

davka. 

 

40. člen. - Spori  

1. Zoper obvestila o preverjanju, odločbe o odmeri kazni, odločbe, ki zavračajo prošnjo za vračilo 

ali uveljavljanje znižanj oz. olajšav, lahko zavezanec poda ugovor v skladu z zakonodajnim 

odlokom št. 546 z dne 31. decembra 1992 z nadaljnjimi spremembami. 

2. Na prošnjo zavezanca se zneski, ki izhajajo iz postopkov po prejšnjih odstavkih, lahko izplačajo 

v več obrokih.  

 

7. POGLAVJE – PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

41. člen. - Začetek veljavnosti in razveljavitev 

1. Ta pravilnik, objavljen v skladu z zakonskimi določili, začne veljati s 1. januarjem 2013. 

2. V skladu s 46. odstavkom 14. člena zakonskega odloka št. 201 z dne 6. decembra 2011, v 

kolikor so s 1. januarjem 2013 prenehale veljati vse dosedanje dajatve v zvezi z upravljanjem 

komunalnih odpadkov, tako premoženjske kakor tudi davčne narave, vključno z dodatkom za 

proračune občinskih pomožnih ustanov, prenehajo veljati vsi predpisi, ki so v nasprotju s tem 

pravilnikom, zlasti pravilnik, ki je urejal davek za odvoz trdih komunalnih odpadkov/tarife TIA. 
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42. člen. - Prilagoditvena klavzula 

1. Ta pravilnik se samodejno prilagaja spremembam nacionalne in evropske zakonodaje, zlasti 

tiste s področja odpadkov in obdavčevanja. 

2. Sklicevanja na predpise v tem pravilniku se nanašajo na veljavno besedilo omenjenih predpisov. 

 

43. člen. - Predhodne določbe  

1. Občina oz. pristojni organ bosta nadaljevala z izvajanjem preverjanj, postopkov izterjave in 

vračil zneskov iz naslova davka za odvoz trdih komunalnih odpadkov in/ali davka za 

upravljanje komunalnih odpadkov iz prejšnjih let v predpisanih rokih zapadlosti.  

2. Že oddane prijave ali že vročena obvestila o preverjanju v zvezi s predhodnimi oblikami 

izterjatve davkov na odpadke se štejejo za veljavne za potrebe davka, ki ga ureja ta pravilnik, 

razen v primeru nastalih sprememb, ki bistveno vplivajo na izračun davka. 

 

44. člen. - Obdelava osebnih podatkov 

1. Podatki, zbrani za izvajanje davka, so obdelani v skladu z zakonodajnim odlokom št. 196/2003. 
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PRILOGA (A) 

Odpadki, ki so enačeni s komunalnimi  

V skladu s 3. členom tega pravilnika so s komunalnimi odpadki enačene naslednje snovi: 
- odpadni papir, karton in podobno; 
- steklo, odpadno steklo, razbitine stekla in kristala; 
- primarna embalaža 
- sekundarna embalaža kot npr. papir, plastika, les, kovina ipd., pod pogojem, da so zbrani 

ločeno; 
- prazne posode (sodčki, prazne steklenice, plastika, kovina, pločevina, pločevinke ipd.); 
- papirnate ali plastične vreče in vrečke, papirnati listi, plastika, celofan, zabojčki, palete; 
- plastificiran papir, metaliziran papir, samolepljiv papir, pokatranjen papir, listi metalizirane 

plastike ipd.; 
- drobci in izdelki iz vrbove pletenine in plutovine, 
- slama in slamnati izdelki; 
- odpadni les iz mizarskih in tesarskih obratov, ostružki in žaganje; 
- lesna vlakna in celuloza, tudi vlažna, pod pogojem, da se jih da pobirati z lopato; 
- odrezki in odpaden material iz naravnih in umetnih vlaken, cunje in juta; 
- klobučevina in vlies; 
- usnje in umetno usnje; 
- guma in kavčuk (prah ali odrezki) ter izdelki, sestavljeni pretežno iz teh materialov, kot npr. 

zračnice in plašči; 
- termoplastične in termoreaktivne smole v trdem stanju ter izdelki, sestavljeni iz teh 

materialov; 
- materiali za podloge in toplotno ter zvočno izoliranje, sestavljeni iz naravnih in umetnih 

snovi, kot npr. steklena volna, kamena volna, ekspandirani plastični in mineralni materiali 
ipd.; 

- tapisom, linolej, tapiserija, obloge in prevleke na splošno; 
- razni materiali v obliki plošč (leseni, mavčni, plastični ipd.); 
- drobci in izdelki iz posušenega mavca ali sadre; 
- odpadni železnati in neželeznati material ter zlitine; 
- izdelki iz železa, kovinske gobice, železna žica, železne gobice ipd.; 
- abrazivni trakovi; 
- kabli in električni material na splošno; 
- filmi in razvite fotografske oz. rentgenske plošče; 
- odpadni material iz proizvodnje živil, pod pogojem, da ni v tekočem stanju, kot npr. odpadni 

material iz pridelave kave, mlinske industrije, plastificiranja, pokvarjene zaloge živil, tudi v 
konzervi oz. v embalaži, odpadni material iz obdelovanja sadja in zelenjave, kazein, 
uporabljene omake ipd.; 

- rastlinski odpadki na splošno (trava, cvetlice, rastline, zelenjava itd.), tudi iz mehanskega 
obdelovanja (olupki, stročje, pleva, ostanki luščenja in mlatve ipd.) in vzdrževanja 
okrasnega zelenja; 

- živalski in rastlinski ostanki po ekstrakciji učinkovin; 
- dodatki za informatiko. 

 
V skladu s črko g) 2. člena odloka Predsednika Republike  št. 254 z dne 15. julija 2003 so s 
komunalnimi odpadki enačeni tudi naslednji odpadki javnih in zasebnih zdravstvenih ustanov, ki 
izvajajo zdravstvene in veterinarske dejavnosti za preventivo, diagnozo, zdravljenje, rehabilitacijo 
in raziskovanje in nudijo storitve, opisane v zakonu št. 833 z dne 23. decembra 1978: 

- odpadni material iz kuhinj;  
- odpadki iz strežbe jedil v oddelkih za nenalezljive bolnike;  
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- steklo, papir, karton, plastika, kovine, embalaža; 
- zajetni odpadki; 
- smeti in drugi nenevarni odpadki, enačeni s komunalnimi;  
- oblačila in rjuhe za enkratno uporabo;  
- ortopedski povoji in mavčne obveze, higienski vložki nenalezljivih bolnikov; 
- otroške plenice in plenične predloge za odrasle; 
- posode in plastične vrečke za urin; 
- zeleni odpadki.  
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PRILOGA (B) 
 

Kategorije nestanovanjskih nepremičnin 

Nestanovanjske nepremičnine se delijo na sledeče kategorije: 

Občine z do 5000 prebivalcev 

01. Muzeji, knjižnice, šole, društva, verski objekti 

02. Kampi, bencinske črpalke 

03. Kopališča 

04. Razstavni prostori, avtosaloni 

05. Hoteli z restavracijo 

06. Hoteli brez restavracije 

07. Zdravstveni domovi in domovi za ostarele 

08. Pisarne, agencije, profesionalni studii 

09. Banke in kreditne institucije 

10. Trgovine z oblekami in obutvijo, knjigarne, papirnice, trgovine z železnino in drugimi trajnimi 
izdelki 

11. Kioski, lekarne, trafike, trgovine z več dovoljenji 

12. Obrtne delavnice (mizarji, vodovodarji, kovači, električarji, frizerji) 

13. Avtokleparji, avtoserviserji, avtoelektričarji 

14. Industrijski obrati s proizvodnimi halami 

15. Obrtne dejavnosti za proizvodnjo specifičnih dobrin 

16. Restavracije, gostilne, pizzerije  

17. Bari, kavarne, slaščičarne 

18. Marketi, pekarne, mesnice, prodajalne suhomesnatih izdelkov in sirov, trgovine z živili 

19.  Trgovine z živili in/ali mešane trgovine z več dovoljenji 

20.  Trgovine s sadjem in zelenjavo, ribarnice, cvetličarne 

21.  Disko klubi, nočni klubi  

 


