NAVODILA IN POJASNILA
ZA IZPOLNITEV VLOGE ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZA
ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA ZA VODE
NASTALE NA KMETJSKEM GOSPODARSTVU
Skladno s 3. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012 in 98/2015), 3. člena Uredbe o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št.
64/2012, in 98/2015) in Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/2009 in 5/2013) lahko upravičenec za vode, ki
nastajajo v kmetijskem gospodarstvu in se uporabljajo kot organsko gnojilo na
kmetijskih površinah, zaprosi za oprostitev okoljske dajatve zaradi odvajanja
odpadnih voda (v nadaljevanju okoljske dajatve).
Vlogi za oprostitev plačila okoljske dajatve mora vlagatelj priložiti kopije naslednjih
dokumentov:
-

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.
Vloga se lahko vloži na Občini Destrnik in se kot popolna šteje takrat, kadar naslovnik
posreduje vso zgoraj navedeno dokumentacijo.
V primeru, da izvajalec gospodarske javne službe ugotovi, da ja vlagatelj podal lažno
izjavo o urejenosti gnojnične jame ali greznice ima izvajalec javne službe pravico
zahtevati povračilo okoljske dajatve od začetka upoštevanja oprostitve plačila okoljske
dajatve, skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
Oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanja 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:

-

Upoštevanja pravilne tehnične izvedbe greznice in gnojnične jame.

-

Zadostne količine lastne gnojnice iz kmetijskega gospodarstva in dovolj kmetijskih
površin (GVŽ).

-

Pisnem vodenju evidence prečrpavanja (datum) in količine greznične vsebine ali blata
v gnojnično jamo in praznjenje gnojnične jame.

-

Primešana vsebina iz greznice mora odležati v gnojnični jami pred uporabo za
organsko gnojilo najmanj šest mesecev.

-

Pisno obveščanje izvajalca javne službe (občine) o datumu in količinah prečrpane
greznične vsebine in datumu gnojenja.

-

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.

