JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA d.o.o.
Kamnik pod Krimom 6, 1352 PRESERJE
Telefon: 01/363 30 20, Fax: 01/363 30 21
www.jkp-brezovica.si, info@jkp-brezovica.si

VLOGA
ZA OPROSTITEV PLAČEVANJA OKOLJSKE DAJATVE ZA
ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA
ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE PRI OPRAVLJANJU
KMETIJSKE DEJAVNOSTI

1. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA
Priimek in ime
Naslov
Poštna številka in pošta
Davčna številka
Telefon/E-mail

Davčni zavezanec (obkroži) DA NE

2. PODATKI O VODOMERU

Profil vodomera (obkroži)
Številka odjemnega mesta
OBKROŽITE IN DOPOLNITE

1/2"

3/4"

1"

5/4"

6/4"

50 mm

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. 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, ter da imam odpadne vode iz naslova
kmetijske dejavnosti speljane v nepropustno gnojnično jamo velikosti _____ m3, ki nima
iztoka na prosto ali v kanalizacijo, kar potrjujem s svojim podpisom.

Podpis vlagatelja in datum:
»Vaše zgoraj navedene podatke bomo obdelovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in določili GDPR.
Obdelava je potrebna zaradi izpolnitve zakonske obveznosti upravljavca, za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika, na katerega se
nanašajo osebni podatki, pred sklenitvijo pogodbe.«
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NAVODILO IN OBRAZLOŽITEV ZA IZPOLNJEVANJE 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
RS, 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.
113/09 in 5/2013)

Vlogi za oprostitev plačila okoljske dajatve je potrebno priložiti:
1. Potrdilo o statusu kmeta ali Odločbo o priznanju statusa kmeta občana oz. priznanje pravne
osebe kot kmetijske organizacije ali obrazec A zadnje subvencijske vloge
2. Potrdilo o številu glav živine (GVŽ) ali obrazec B zadnje subvencijske vloge
3. Potrdilo o obdelovalnih površinah ali obrazec D zadnje subvencijske vloge
Vlogo in priloge je potrebno osebno dostaviti ali poslati po pošti na naslov Javno komunalno
podjetje Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje.
Kontaktni osebi sta Gregor Fefer, dipl. ekon. in Bačar Jana., tel. 01/3633-020.
Vloga je popolna, ko naslovnik prejme vso zgoraj navedeno dokumentacijo.
Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o. na podlagi popolne vloge upošteva oprostitev okoljske
dajatve po oddaji vloge do konca obdobja treh let.
Vlagatelj vloge za oprostitev okoljske dajatve, mora vlogo obnoviti vsake 3 leta in sicer najkasneje
en mesec pred iztekom vloge!
Pri obnovitvi vloge je izpolnjenemu obrazcu potrebno priložiti:
1. Potrdilo o skupnem gospodinjstvu (če ni spremembe družinskih članov, potrdilo ni potrebno)
2. Kopijo subvencijske vloge za tekoče leto ali izpis iz registra kmetijskih gospodarstev in potrdilo o
številu glav živine
V kolikor vlagatelj vloge ne obnovi v določenem roku, mu oprostitev plačevanja okoljske dajatve
preneha ter Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o. prične z istim mesecem po preteku vloge
ponovno obračunavati okoljsko dajatev v polnem znesku.
Pogoj za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti je, da so vse odpadne vode iz kmetijske
dejavnosti speljane v vodo-neprepustno gnojnično jamo, ki:
- nima iztoka na prosto ali v kanalizacijo,
- ne pronica v podtalje,
- je primerne velikosti in
- ima vsa potrebna dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov.
Vlagatelj s podpisom vloge zagotavlja, da ima ustrezno urejeno odvajanje odpadnih voda nastalih pri
opravljanju kmetijske dejavnosti. V primeru, da se ugotovi, da je izjava o urejenosti gnojnične jame
neresnična, ima izvajalec javne službe pravico zahtevati povračilo plačila okoljske dajatve od začetka
oprostitve, skupaj 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.
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