OB: 7.2-10

OBRAZEC
Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda nastalih pri opravljanju kmetijske
dejavnosti

Izdaja 4
stran: 1/1

Pred izpolnjevanjem vloge preberite navodila in pojasnila na naslednji strani
1. PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA
Vlagatelj (ime in priimek):
Naslov:
Poštna številka in pošta:
Naslov odjemnega mesta:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:

2. PODATKI O VODOMERU
DN 13
Velikost vodomer (obkroži):
DN 40
DN 50
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
Šifra odjemnega mesta na položnici:
Imam ločen priključek vode in vodomer za opravljanje kmetijske dejavnosti.
DA
NE

3. PRILOGE
Potrdilo o statusu kmeta (izda Upravna
enota) ali obrazec A – subvencijska vloga:
Potrdilo o številu glav živine ( izda
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano) – obrazec B – subvencijska vloga:
Potrdilo o obdelovalnih površinah (izda
Upravna enota) – obrazec D – subvencijska
vloga:
Izračun obremenitve GVŽ / ha glede na
trenutno stanje (izda KGZ Slovenije):

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

4. IZJAVA O IZVEDBI GNOJNIČNE JAME IN TOČNOSTI PODATKOV
Podpisani vlagatelj zahtevka za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
izjavljam, da so vsi navedeni podatki v vlogi točni, ter da imam odpadne vode iz naslova kmetijske
dejavnosti speljane v neprepustno gnojnično jamo v velikosti ...... m3, ki nima iztoka na prosto ali v
kanalizacijo, kar potrjujem s svojim podpisom.
5. ZAVEZUJEM SE, DA BOM VLOGO VSAKO LETO DO 31. JANUARJA OBNOVIL, V
NASPROTNEM PRIMERU OPROSTITEV PLAČEVANJE OKOLJSKE DAJATVE
PRENEHA.
6. IZJAVLJAM, DA SEM ŽE OPROŠČEN PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE IN DA MOJI
PODATKI ZA LETO 2021 OSTAJAJO ENAKI (priloga – zadnja subvencijska vloga).

Datum vloge:
Podpis vlagatelja:

S svojim podpisom soglašam, da Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., obdeluje, hrani in varuje moje osebne podatke v svoji evidenci uporabnikov
v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali GDPR (General Data Protection Regulation) in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov, katerih podrobnejša pojasnila so objavljena na naslovu www.kp-velenje.si.

IZPOLNI IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE – Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.:
Datum prejema vloge:
DA

NE

DA

NE

Priložene vseh zahtevane priloge:
Vloga je odobrena:
Datum:

---------------------------------------------

Podpis odgovorne osebe:
NAVODILA IN POJASNILA ZA IZPOLNITEV VLOGE ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE
DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA NASTALIH
PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE DEJAVNOSTI
Na podlagi 2. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(UL RS, št. 1123 / 04 s spremembami in dopolnitvami) ter 4. in 5. členom Uredbe o varstvu voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijski virov (UL RS, št. 133 / 09 – čistopis) vas seznanjamo z navodili
za oprostitev plačila okoljske dajatve za obremenjevanje voda za odpadno vodo, ki nastaja v
kmetijstvu in se uporablja v kmetijstvu na kmetijskih zemljiščih in območjih, kjer Komunalno podjetje
Velenje d. o. o. izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo.
Pisni vlogi za oprostitev plačila okoljske dajatve mora vlagatelj priložiti naslednje:
1. Potrdilo o statusu kmeta ali Odločbo o priznanju statusa kmeta občana oz. priznanje pravne
osebe kot kmetijske organizacije (Potrdilo izda Upravna enota).
2. Potrdilo o številu glav živine – male, velika (Potrdilo izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Služba za identifikacijo in registracijo).
3. Potrdilo o obdelovalnih površinah (Potrdilo izda Upravna enota ) ali posestni list ali C obrazec
– subvencijska vloga.
4. Izračun o razpolaganju z zadostnimi kmetijskimi površinami glede na število glav živine
(Potrdilo izda območna Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije), ki mora znašati največ:
• 2,5 GVŽ / ha v govedoreji,
• 2,0 GVŽ / ha pri reji perutnine in prašičev
Vlogo je potrebno posredovati na naslov Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37 b, 3320
Velenje in se kot popolna šteje takrat, kadar vlagatelj posreduje vso zgoraj navedeno dokumentacijo.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. (v nadaljevanju KPV) na podlagi popolne vloge upošteva oprostitev
pri obračunu okoljske dajatve, in sicer od datuma vloge do konca koledarskega leta.
Vlagatelj vloge za oprostitev plačila okoljske dajatve mora vsako leto najkasneje do 26. marca tekočega
leta posredovati novo vlogo s prilogami, izpisi pa morajo biti iz preteklega leta. Na podlagi teh podatkov
KPV podaljša oprostitev plačila okoljske dajatve za tekoče leto. V kolikor vlagatelj ne pošlje novih
podatkov za leto 2021 do 26. marca 2021, KPV na računih za komunalne storitve obračuna vse storitve
vezane na porabo vodo, vključno za mesec januar.
V kolikor isti vlagatelj posreduje vlogo za naslednje leto za oprostitev plačila okoljske dajatve in
je že oproščen plačila za tekoče leto, je za dosego popolne vloge dolžan podati izjavo, da podatki
za leto 2021 ostajajo enaki (označiti točko 6) in priložiti subvencijsko vlogo zadnjega leta.
V primeru, da KPV ugotovi, da je vlagatelj podal lažno izjavo o urejenosti gnojnične jame, ima pravico
zahtevati povračilo plačila okoljske dajatve od začetka upoštevanja oprostitve plačila okoljske dajatve,
skupaj z zamudnimi obrestmi.

