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Podatki o vlagatelju 
Ime in priimek  

Naslov  

Šifra odjemnega mesta 
 

KMG - MID Telefon 

 

o Plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravlajanju 
kmetijske dejavnosti 

 
Podpisani vlagatelj izjavljam, da na kmetijskem gospodarstvu uporabljamo vodo tudi za namene pri katerih ne 
nastaja komunalna odpadna voda skladno s 3. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) in sicer za: 

o Zalivanje   

o namakanje  

o napajanje živine   

o Drugo – obvezno navedite vrsto dejavnosti ____________________________________________ 
 

 

o Plačevanja storitev praznjenja blata iz greznic in MKČN 
 

Podpisani vlagatelj izjavljam, da blato iz greznice oziroma male komunalne čistilne naprave (MKČN) 
uporabljam v skladu z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 
62/08) in da je blato pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu zmešano skupaj z gnojevko oziroma gnojnico 
najmanj šest mesecev pred uporabo. Zavezujem se, da bom vodil evidence o datumih in količinah 
odstranjenega blata in podatke predložil ob pregledu MKČN, kot je to določeno v 17. Členu Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunale odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15 in 76/17). 
Vlagatelj s podpisom te vloge jamči, da ima za zbiranje gnojevke urejeno gnojnično jamo po vseh 
veljavnih predpisih. 

 

Zavezujem se, da bom pravočasno javil vsako morebitno spremembo, ki vpliva na upravičenost 
oprostitve plačila okoljske dajatve oziroma oprostitve plačila praznjenja blata iz greznic/MKČN. 

 
 
Datum oddaje vloge in izjave:    Podpis vlagatelja: 
 
__________________________    _______________________________ 
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Priloge vlogi: 

1. Potrdilo o vpisu v register kmetijskih gospodarstev (Potrdilo izda Upravna enota); 
2. Potrdilo o skupnem gospodinjstvu v primeru skupnega vodomera za gospodinjstvo in 

kmetijsko gospodarstvo (Potrdilo izda Upravna enota); 
3. Izračun o razpolaganju z zadostnimi kmetijskimi površinami glede na število glav živine, ki 

mora znašati 2,4 GVŽ/ha (Potrdilo izda območna Kmetijsko gozdarska zbornica). 
 
 
 
 
 
Izpolni Občina Komenda 

Občina Komenda vlagatelju odobri oprostitev plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih 
voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti oziroma oprostitev plačevanja storitve 
praznjenja blata iz greznic in MKČN. 
 
 
Datum odobritve:      Bernarda Pavlinič 
        Višja svetovalka za GJS 
 
 
 

 
 


