
VLOGA  
ZA OPROSTITEV PLAČEVANJA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJA OKOLJA ZARADI ODVAJANJA 

ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU 

• PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVKA 
 

Priimek in ime:  

Naslov kmetijskega 
gospodarstva:  

KG-MID:  Tel:  
 

IZBERETE MKČN ali GREZNICA: 

• PODATKI O MALI KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI (MKČN) 
 

Velikost MKČN _______PE,     tip: ____________________   proizvajalec: ____________________ 
 
Lokacija: zemljišče parc. št. __________  k.o. ______________     
Koordinatne točke greznice: X _________________________ Y ____________________________ 
 Podatek o koordinatah lahko pridobite npr. spletne povezave http://www.geoprostor.net/PisoPortal na PISO občine ali pri Občinski upravi) 
ALI 

• PODATKI O GREZNICI 
 

Velikost GREZNICE ______________m3, _____________m3 

Lokacija: zemljišče parc. št. __________  k.o. ______________    
  

Koordinatne točke greznice: X __________________________ Y ___________________________ 
 
 Podatek o koordinatah lahko pridobite npr. spletne povezave http://www.geoprostor.net/PisoPortal na PISO občine ali pri Občinski upravi) 

• PODATKI O VODOVODU 
 

Imam priključek na javni / zasebni (vaški)  vodovod                 DA          NE   (obkroži) 
Podatki o vodomeru: Šifra odjemnega mesta _____________________________________________   
 

(podatek najdete na položnici za vodo – ne velja zasebni (vaški) vodovod – v tem primeru napišete naslov priključka) 
OBKROŽITE TOČKO, ki velja za vaš primer 
 

• Imam neprepustno greznico za odpadne vode iz gospodinjstva, ki nima iztoka na prosto ali v 
kanalizacijo 

• Imam gnojnično jamo, ki nima iztoka na prosto ali v kanalizacijo 

• Imam malo komunalno čistilno napravo (MKČN) 

in se ukvarjam z živinorejo in za gnojenje kmetijskih površin uporabljam  gnojnico iz svojega kmetijskega 
gospodarstva kot organsko gnojilo  

 

• IZJAVA O RAZPOLAGANJU Z ZEMLJIŠČI 
 

V lasti:       _______________ha V najemu:    ___________ ha SKUPAJ: _____________ha 

• IZJAVA O ŠTEVILU GVŽ 

Imam 
GVŽ: 

                                                                     GVŽ/ha:  

• IZJAVA O IZVEDBI GNOJNIČNE JAME, GREZNICE IN TOČNOSTI PODATKOV 
 

Podpisani vlagatelj zahtevka za oprostitev plačevanja dajatve za obremenitev voda 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, na lokaciji:  zemljišče  parc. št._______________________  
k.o.,____________________  koordinate x:____________________y:__________________________,  ki nima 
iztoka na prosto ali v kanalizacijo in imam odpadne vode iz gospodinjstva speljane v neprepustno greznico, ki 
nima iztoka na prosto ali v kanalizacijo, 

- greznica in gnojnična jama sta tehnično pravilno izvedeni, razpolagam z zadostnimi količinami lastne gnojnice iz 

http://www.geoprostor.net/PisoPortal
http://www.geoprostor.net/PisoPortal


kmetijskega gospodarstva in imam dovolj kmetijskih površin.  Pisno bom  vodil  evidence prečrpavanja in količine 

greznične vsebine ali blata v gnojnično jamo in praznjenja gnojnične jame in pisno obveščal izvajalca javne službe 

(občino) o datumu in količinah prečrpane greznične vsebine in datumu gnojenja. Primešana vsebina iz greznice 

mora odležati v gnojnični jami pred uporabo za organsko gnojilo najmanj šest mesecev, 

- bom v primeru spremembe podatkov iz te Vloge, te spremembe takoj posredoval Občini Sveta Ana  
- Vlogo bom obnovil najkasneje tri (3) leta po izdaji Odločbe o oprostitve plačila, v nasprotnem primeru oprostitev 

plačila okoljske dajatve preneha, 

-  navedeno potrjujem s svojim podpisom, kot tudi da izpolnjujem zahteve za uporabo blata v kmetijstvu in da 
ravnam s komunalno odpadno vodo iz nepretočne greznice oz. blatom  v skladu s predpisom, ki ureja uporabo 
blata iz  komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. 

 
 
VLOGI PRILOŽITE OBVEZNE PRILOGE (glej navodilo na drugi strani)  

             
                                                                                                        Podpis vlagatelja 
 
Datum: __________________                       ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NAVODILA IN POJASNILA ZA IZPOLNITEV VLOGE ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA 
ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE NASTALE NA 

KMETIJSKEM GOSPODARSTVU 

 
Skladno s 3. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda (Ur. l. RS, št. 80/2012 in 98/2015), 3. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/2012 in 98/2015 ) in Uredbo o 
varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS, št. 113/09 in 5/2013) lahko 
upravičenec za vode, ki nastajajo na kmetijskem gospodarstvu in se uporabljajo kot organsko 
gnojilo na kmetijskih površinah, zaprosi za oprostitev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda (v nadaljevanju okoljske dajatve).  
 
Vlogi za oprostitev plačila okoljske dajatve mora vlagatelj priložiti kopije naslednjih dokumentov:  
 
1) Potrdilo o statusu kmeta ali obrazec A – zadnja veljavna subvencijska vloga, 

2) Potrdilo o številu glav živine – male, velike (GVŽ) ali obrazec B – zadnja veljavna subvencijska 
vloga, 
3) Potrdilo o obdelovalnih površinah  ali D obrazec – zadnja veljavna subvencijska vloga, 

4) Shematski prikaz objektov ( MkČN in/ali greznica in gnojnična jama) v prostoru, 

5) Potrdilo o vplačilu upravne takse v višini 22,60 € (tar. št. 1 in 3 ZUT). 

 
Vloga se lahko vloži na vaši pristojni občini  in se kot popolna šteje takrat, kadar naslovnik posreduje 
vso zgoraj navedeno dokumentacijo.  
 
V primeru, da izvajalec gospodarske javne službe ugotovi, da je vlagatelj podal lažno izjavo o 

urejenosti gnojnične jame ali greznice, ima izvajalec javne službe pravico zahtevati povračilo plačila 

okoljske dajatve od začetka upoštevanja oprostitve plačila okoljske dajatve, skupaj s pripadajočimi 

zamudnimi obrestmi. 

Oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki 

nastajajo na kmetijskem gospodarstvu, uporabljajo pa se kot organsko gnojilo na kmetijskih 

površinah, se lahko ob upoštevanju predpisov uveljavi na podlagi:  

1. Upoštevanja pravilne tehnične izvedbe greznice in gnojnične jame. 

2. Zadostne količine lastne gnojnice iz kmetijskega gospodarstva in dovolj kmetijskih površin. 

3. Pisnem vodenju  evidence prečrpavanja in količine greznične vsebine ali blata v gnojnično 

jamo in praznjenja gnojnične jame. 

4. Primešana vsebina iz greznice mora odležati v gnojnični jami pred uporabo za organsko 

gnojilo najmanj šest mesecev. 

5. Pisno obveščanje izvajalca javne službe (občine) o datumu in količinah prečrpane 

greznične vsebine in datumu gnojenja. 

6. Obnovitev vloge za obdobje vsakih treh (3) let od zadnje Odločbe o oprostitvi plačila. 

Enaki postopek in pogoji kot je postopek ravnanja z vsebino iz greznic je postopek z blatom iz malih 

komunalnih čistilnih naprav. 


