
Obr: OPODKP - 1.1-2018 1/1

KRAŠKI  VODOVOD  SEŽANA d.o.o.
Bazoviška cesta 6; 6210  SEŽANA

tel: +386 5 73 11 660; fax: +386 5 73 11 650; e-mail: info@kraski-vodovod.si; www.kraski-vodovod.si

OSKRBA Z VODO, MONTAŽA VODOVODOV, VODOVODNE, TOPLOVODNE, KLIMA IN PLINSKE INSTALACIJE
Intesa Sanpaolo d.d.

 ima LOČENA VODOMERA ali priključka za gospodinjstvo in kmetijsko dejavnost

Št. odjemnega mesta za kmetijsko dejavnost:                                                             Št. vodomera

na parcelni številki:      K.O.

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda za KMETIJSKI PRIKLJUČEK

Vlagatelj - ime in priimek:

Davčna številka:       Telefon:

Ulica in hišna številka:

Poštna števika in kraj:

Naslov elektronske pošte: 

1

2 3

4

5

6

v skladu s 3. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS št. 
80/2012), vlagam vlogo za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  za 
KMETIJSKO GOSPODARSTVO

Naziv kmetije:

Št. KMG MID:

Ulica in hišna številka:

Poštna števika in kraj: 

7

8

9

10

11

VLAGATELJ (ustrezno označi)

12

1413

 ima SKUPNI VODOMER ali priključka za gospodinjstvo in kmetijsko dejavnost

Št. odjemnega mesta:                                                        Št. vodomera

na parcelni številki:      K.O.

15 16

1817

Datum:    Vlagatelj:______________________________________________
20

19

Prosimo, podpišite tukaj

Priloge: 
1. Potrdilo o družinski skupnosti (št. družinskih članov)
2. Fotokopijo zadnjega računa za porabljeno količino vode, iz katere je razvidna št. odjemnega mesta
3. Dokazilo o kmetijski dejavnosti

Zbrani podatki bodo uporabljeni za namen izvajanja gospodarske javne službe, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in splošno uredbo EU o 
varstvu podatkov.
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