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1. Podatki o vlagatelju:

1a - naziv / priimek in ime

1b - naslov 1c - številka in ime pošte

1d - kontaktna oseba

1e - elektronski naslov 1f - telefonska številka 1g - faks

Podpisani vlagatelj vloge za oprostitev plačila okoljske dajatve izjavljam, da:

DA NE

DA NE

DA NE

kraj, datum podpis vlagatelja / investitorja

Izpolni Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

Priložene so vse zahtevane priloge DA NE

Vloga je popolna DA NE
podpis

Pred potekom treh let bomo predložili novo vlogo oz. izjavo za oprostitev plačila okoljske dajatve in smo 

seznanjeni, da v primeru, če vloge z izjavo ne bomo predložili, izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja odpadnih vod obračuna okoljsko dajatev.

Za verodostojnost podanih podatkov jamčim s svojim podpisom!

· potebe vrtnarjenja, sadjarstva, vinogradništva, napajanje na pašniku in iz nje ne 

nastaja komunalna odpadna voda

(V kolikor ste pri točki a. na vsaj eno navedbo odgovorili z DA, morate vlogi priložiti kopijo prve strani izpisa iz Registra kmetijskih gospodarstev (RKG).)

b. Imam skupni vodomer za kmetijsko dejavnost in gospodinjstvo, v katerem je stalno 

in začasno prijavljenih _____ oseb

(V kolikor ste pri točki b. na navedbo odgovorili z DA, morate obvezno vpisati število oseb v gospodinjstvu in vlogi priložiti izpis podatkov o osebah, prijavljenih na naslovu 

(izpis izda katerokoli upravna enota v Republiki Sloveniji), ki ne sme biti starejše od 3 mesecev. V kolikor ste na navedbo odgovorili z NE, se smatra, da imate ločeno merjeno 

porabo za gospodinjstvo in kmetijsko gospodarstvo.)

                                          VLOGA
za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 

odpadnih voda

a. Opravljam KMETIJSKO DEJAVNOST z MID KMG ______________ in vodo uporabljam za:

· napajanje živine v hlevu in je gnojnica in/ali je gnojevka speljana v nepropustno 

gnojnično jamo primerne velikosti, ki nima iztoka na prosto ali v javno kanalizacijo in 

ne pronica v podtalje ter jo uporabljamo kot organsko gnojilo v skladu s predpisom, ki 

ureja varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov

Vsako spremembo podatkov števila oseb, se zavezujem sporočiti v 8 dneh po nastali spremembi.


