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SI56 6000 0000 0253 144 – Hranilnica LON d.d.

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št.
80/12 s spremembami), 3. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS št. 64/12 s spremembami) in Uredbe o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz
kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09 s spremembam) vlagam:

VLOGA
ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA
ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA
ZA ODPADNE VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI
PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek:
Ulica in poštna številka:
Kontaktna telefonska številka ali e-pošta:
Odjemno mesto, za katerega se uveljavlja vloga:
Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID):

PODATKI O VODOMERU (obkroži)
 Skupen vodomer za gospodinjstvo in kmetijsko dejavnost,
(št. stalno prijavljenih oseb _______ in št. začasno prijavljenih oseb _______ )



Dva vodomera, ločeno za gospodinjstvo in kmetijsko dejavnost

Pri izračunu letnega seštevka enot obremenitve v stavbi, kjer se pitna voda rabi tudi za namene, pri katerih ne
nastaja komunalna odpadna voda, se letni seštevek enot obremenitve za odvajanje komunalne odpadne vode
določi na podlagi:
- celotne letne količine porabljene pitne vode, od katere se odšteje letna količina pitne vode, porabljena za
namene, pri katerih ne nastaja komunalna odpadna voda, če je za vsako posamezno rabo zagotovljeno ločeno
merjenje odvzema pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo, ali
- števila prijavljenih prebivalcev v stavbi oziroma števila uporabnikov stavbe, če ločeno merjenje odvzema pitne
vode za vsako posamezno rabo ni zagotovljeno (najmanj 4,17m3 po osebi, ne glede na porabljeno pitno vodo po
skupnem obračunskem vodomeru).

Podpisani izjavljam, da so vse odpadne vode iz kmetijske dejavnosti speljane v neprepustno gnojnično jamo
primerne velikosti, ki nima iztoka na prosto ali v javno kanalizacijo in ne pronica v podtalje.

Datum: ___________________

OBVEZNA PRILOGA: Izpis iz registra kmetijskih gospodarstev

Podpis:____________________

