
 
 

Republika Slovenija        
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo     
Agencija RS za okolje        
Vojkova 1/b         
1000 Ljubljana         
          

               
          
  Napoved za plačilo vodnega povračila za leto _____ 
      z a zave ance iz uredbe  vodnih povračz o ilih (Uradni list RS, št. 103/02)      
1. PODATKI O ZAVEZANCU      

Naziv zavezanca 
(skrajšana firma iz sodnega 
registra) Ulica     Hišna št.

                    
Davčna številka   Matična številka Poštna št. Ime pošte   
                    
Šifra in naziv dejavnosti     Občina       
                    
Št. transakcijskega računa Naziv banke Naslov banke     
                    
Kontaktna oseba     Telefon   Fax   e-pošta   
                    
          Zakoniti zastopnik     
              
          
2. PODATKI O UPRAVLJAVCU OBJEKTA OZIROMA NAPRAVE ZA OSKRBO S PITNO VODO 

Naziv upravljavca 
(skrajšana firma iz sodnega 
registra) Ulica     Hišna št.

                    
            Poštna št. Ime pošte   
              

          
3. OSNOVE ZA PLAČILO VODNEGA POVRAČILA ZA RABO VODE  
3.1. Raba vode za oskrbo s pitno vodo:          količina (m3) 
3.1.1. iz vodnih virov odvzeta voda za oskrbo s pitno vodo       
3.1.2. količina izgubljene vode v sistemu za oskrbo s pitno vodo     
3.1.3. količina vode prodana zavezancem, ki vodna povračila plačujejo     
          neposredno Agenciji RS za okolje         



 
 

 

3.2. Raba vode iz lastnega zajetja (površinske in podzemne) za:      količina (m3) 
3.2.1. proizvodnjo pijač               
3.2.2. tehnološke namene             
3.2.3. potrebe kopališč in naravnih zdravilišč         
3.2.4. zasneževanje smučišč           
3.2.5. tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrski elek.     
3.2.6. namakanje kmetijskih površin           
3.2.7. namakanje površin, ki niso namenjene kmetijski proizvodnji     
3.2.8. vzrejo vodnih organizmov           
3.2.9. ostale namene               
          
3.3. Raba vode iz sistema za javno oskrbo s pitno vodo za:      količina (m3) 
3.3.1. proizvodnjo pijač               
3.3.2. tehnološke namene, pri katerih je voda pretežna sestavina proizv.     
3.3.3. potrebe kopališč in naravnih zdravilišč         
3.3.4. namakanje površin             
3.3.5. ostale namene               
          
3.4. Raba vode za:                količina (MWh) 
3.4.1. proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah nad 10 MW     
3.4.2. proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah do 10 MW     
3.4.3. pogon mlina, žage ali podobne naprave         
3.4.4. pridobivanje toplote             
          
3.5. Raba:                  količina (m2) 
3.5.1. morskega dobra za školjčišče in gojišče morskih organizmov     
3.5.2. vodnih zemljišč (površina vodnega ali morskega dobra)     
3.5.3. plavajoče naprave (površina vodnega ali morskega dobra)         m2 
          število dni, ko je bila plavajoča naprava v uporabi     dni 
          
3.6. Odvzem naplavin:                količina (m3) 
3.6.1. prod                 
3.6.2. mivka                 
          
3.7. Uporaba naplavin za izvajanje javne službe urejanja voda:      količina (m3) 
3.7.1. uporabljen prod               
3.7.2. uporabljena mivka             
          
3.8. Porečje/povodje               
         V primeru rabe vode za proizvodnjo električne ali mehanske energije (točke 3.4. napovedi) ali vzreje 
vodnih organizmov (točka 3.2.8. napovedi), obkrožite porečje/povodje na katerem poteka proizvodnja 
oziroma vzreja: 
 1. Sava  2. Drava  3. Mura  4. Soča  5. druge jadranske reke    

 
V (Na) ______________________________________ dne: _______________________ 

          

Štampiljka      Podpis zakonitega zastopnika  
 


