Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice
Telefon: 02-538-16-10
ID številka: SI39046923
TRR NLB: 02340-0015710697

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJA OKOLJA ZARADI
ODVAJANJA ODPADNIH VODA NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI
V OBČINI MORAVSKE TOPLICE
1. PODARKI O VLAGATELJU:
Priimek in ime:
Naslov:
Poštna št. in kraj:
Kontaktna številka:
Davčna številka:
Št. KMG MID:
Naslov kmetije:
Št.odjemnega mesta:
2. PODATKI O VODOMERU
Profil vodomera (obkroži):

DN 20

DN 30

DN 40

DN 50

Obkroži točko in dopolni!
1. Imam ločen priključek vode in vodomer za opravljanje kmetijske dejavnosti
2. Imam skupen vodomer za gospodinjstvo v katerem nas živi ______ oseb in kmet. dejavnost.
3. Nimamo vodomera. V gospodinjstvu živi _______ oseb in opravljamo kmet.dejavnost.
3. PRILOGE K VLOGI
K izpolnjeni vlogi za oprostitev plačila okoljske dajatve prilagam:
- potrdilo o družinskih članih (če se ne zagotavlja ločeno merjenje porabe pitne vode)
- kopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu ali izpis iz registra kmetijskega gospodarstva.
4. IZJAVA O IZVEDBI GNOJNIČNE JAME IN TOČNOST PODATKOV
Podpisani vlagatelj Vloge za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti izjavljam, da so vsi
navedeni podatki v vlogi točni, da ravnam z odpadnimi vodami nastalih pri kmetijski dejavnosti v
skladu s predpisi ter da bom v primeru sprememb v zvezi s kmetijsko dejavnostjo obvestil upravljalca
vodovodnega omrežja.

Datum: _________________

________________________
(podpis vlagatelja)

NAVODILO IN OBRAZLOŽITEV ZA IZPOLNJEVAJE VLOGE ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE
DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE
PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI
Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni
list R, št. 80/2012), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12) in Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/2009 in 5/2013) lahko upravičenec zaprosi za oprostitev
plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za količine vode,
ki se uporablja pri opravljanju kmetijske dejavnosti.
Vlogo in priloge je potrebno osebno dostaviti na sedež podjetja Čista narava d.o.o., Tešanovci 20,
9226 Moravske Toplice, ali poslati po pošti.
Kontaktni osebi sta Dragica Piv, tel. 538-16-17 in Andrej Števančec, tel. 041-803-793, pri katerih je
možno dobiti tudi vse dodatne informacije v zvezi z izpolnjevanjem in oddajo Vloge.
Vloga je popolna, ko naslovnih prejme vso zgoraj zahtevano dokumentacijo.
Komunalno podjetje Čista narava d.o.o. na podlagi popolne vloge upošteva oprostitev okoljske
dajatve po oddaji vloge do konca tekočega leta. Vlagatelj vloge za oprostitev okoljske dajatve mora
vsako leto najkasneje do 31.01. tekočega leta vlogo obnoviti.
V kolikor vlagatelj vloge ne obnovi v določenem roku, mu oprostitev plačevanja okoljske dajatve
preneha ter komunalno podjetje Čista narava d.o.o. ponovno prične obračunavati okoljsko dajatev v
polnem znesku.
V primeru ugotovitve, da je vlagatelj podal lažno izjavo ima izvajalec javne službe pravico zahtevati
povračilo okoljske dajatve vse za nazaj od začetka upoštevanja oprostitve okoljske dajatve s
pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
Količino porabljene vode v kmetijske namene, se za oprostitev plačila okoljske dajatve ugotavlja na
podlagi:
· ločenega vodomera
· pri skupnem vodomeru kot razlika med vso porabljeno vodo in vodo porabljeno v
gospodinjstvu
· za vodo porabljeno v gospodinjstvu se upošteva količina 50 m3 porabljene vode na leto na
prebivalca s stalnim prebivališčem na lokaciji odjemnega mesta.

Čista narava d.o.o.

