
 

 

 

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČEVANJA OKOLJSKE DAJATVE 

ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH 

VODA  
 

PODATKI O VLAGATELJU 

 

Priimek in ime  EMŠO  

Ulica / Naselje  

Poštna št. in kraj    

Telefonska številka  

Elektronski naslov  

Spodaj podpisani vlagatelj v skladu s 3. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje 

okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS, št. 80/12, 98/15), 3. členom Uredbe o emisiji 

snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS, št. 64/12, 

64/14, 98/15) in Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL 

RS, št. 113/09, 5/13, 22/15, 12/17) vlagam vlogo za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za 

onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za  

 

KMETIJSKO GOSPODARSTVO 

 

Naziv kmetije:  Št. KMG MID  

Ulica / Naselje  Hišna št.  

Poštna št. in kraj    

 

VLAGATELJ:  (ustrezno obkroži): 

 

1. ima LOČENA VODOMERA ali priključka za gospodinjstvo in kmetijsko dejavnost 

      NAPIŠITE ŠTEVILKO ODJEMNEGA MESTA ZA KMETIJSKO DEJAVNOST :      

      ……………………………………… 

 

2. ima  SKUPNI VODOMER ali priključek za gospodinjstvo in kmetijsko dejavnost 

      NAPIŠITE ŠTEVILKO ODJEMNEGA MESTA : ……………………………………… 

 

 

Datum:  Podpis:  

 

 

Priloge: Izjava  
 OBRNI  



IZJAVA 

 

Podpisani vlagatelj dovoljujem Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, da pridobi 

dokazila, ki jih potrebuje za odločitev o upravičenosti za oprostitev plačevanja okoljske 

dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda zame in za družinske 

člane ter ostale osebe, ki prebivajo z menoj in sicer:  
    

 

1. Potrdilo o družinski skupnosti 

 

2. Podatke o kmetijskem gospodarstvu iz evidence oz. zbirne vloge za subvencijo v 

kmetijstvu za tekoče leto iz katerega je razvidno, da ima stranka status kmeta v smislu 

določb Zakona o kmetijskih zemljiščih in dokazilo, da ima v lasti zadostno število 

glav živine (GVŽ) ter v lasti ali najemu zemljišč dovolj kmetijskih površin, ki 

zagotavljajo, da je možna uporaba gnojevke skladno s predpisom, ki ureja mejne 

vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla in se uporablja kot gnojilo v kmetijstvu 

za tekoče leto  

 

3. Podatek o številki odjemnega mesta    

                                                                                        

 

 

 

Podpis: 

 

 

 

Datum: 

 

 

 

 
VLOGO ODDAJTE V SPREJEMNI PISARNI ali JO POŠLJITE PO POŠTI NA NASLOV: OBČINA SVETI 

JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, Jurovski Dol 70b, 2223 Jurovski Dol 


