OBČINA DESTRNIK
TRR: 01218-0100016674
ID za DDV: SI 76286193

JANEŽOVSKI VRH 42
2253 DESTRNIK
Telefon: 02 7619250

E-Mail: obcina.destrnik@destrnik.si

Matična št.: 5882966

www.destrnik.si

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČEVANJA OKOLJSKE DAJATVE
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale na
kmetijskem gospodarstvu

Podatki o vlagatelju zahtevka:
Priimek in ime: ____________________________________________________________________
Naslov kmetijskega gospodarstva: ___________________________________________________
KG – MID: _________________________ telefon (ni obvezen podatek) _______________________

PODATKI O MALI ČISTILNI NAPRAVI (MKČN)
Velikost MKČN __________ PE, tip: _____________________, proizvajalec: ________________________
Parcelna št.: ______ k. o.: ________________________koordinatne točke MKČN: x: ________ y ________
Podatke o koordinati lahko pridobite npr. spletna povezava http://geoprostor.net/PisoPortal na PISO občine ali Občinski
upravi).

ALI
PODATKI O GREZNICI
Velikost greznice: ____________ m3
Parcelna št.:________ k. o.:____________________ koordinatne točke greznice: x: _________ y ________.
Podatke o koordinati lahko pridobite npr. spletna povezava http://geoprostor.net/PisoPortal na PISO občine ali Občinski
upravi).

PODATKI O VODOVODU
Imam priključek na javni / zasebni vodovod DA

NE (obkroži)

Podatki o vodomeru: Šifra odjemnega mesta: _____________________________________________
(podatek najdete na položnici za vodo – ne velja zasebni vodovod – v tem primeru napišite naslov priključka)

Obrnite list

OKROŽITE 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 rejo živine 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 zahteva 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, lokacija parcelna št.: ______ k. o.: _____________________koordinatne
točke greznice: 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 kmetijskega gospodarstva in ima dovolj kmetijskih površin
(GVŽ). Pisno bom vodil evidence prečrpavanja (datum) in količine greznične vsebine ali blata
v gnojnično jamo in praznjenje 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
Destrnik in Vlogo bom obnovil najkasneje tri (3) leta po izdaji Odločbe o oprostitvi 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 z komunalno odpadno vodo iz nepretočne greznice oz. blatom v
skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

Vlogi je potrebno priložiti:


Potrdilo o statusu kmeta ali obrazec A – zadnja veljavna subvencijska vloga



Potrdilo o številu glav živine – male, velike (GVŽ) ali obrazec B - zadnja veljavna
subvencijska vloga



Potrdilo o obdelovalnih površinah, ali D obrazec - zadnja veljavna subvencijska vloga



Shematski prikaz objektov (MKČN in/ ali greznica in gnojnična jama) v prostoru.

Upravna taksa:
22,60 EUR (Tar. št. 1 in 3 po tarifni tabeli po Zakonu o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Uradni list RS, št. 106/10 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš).
Upravna taksa se nakaže na TRR: SI56 0121 8418 0309 161, referenca SI11 75175-7111002, bic banke: BSLJSI2X, namen
plačila upravna taksa ali direktno na Občini Destrnik preko POS terminala s karticami Aktiva, Maestro in Master Card.

____________________________
S podpisom izrecno dovoljujem in soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov iz tega obrazca za
namen rešitve te vloge v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo
EU o varstvu podatkov.

Datum: ___________________

Podpis:______________________

