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OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZARADI ODVAJANJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE 

  

 

 

 

 

 

 
 

Davčno obdobje:   

(Kvartal / leto)       

Prejemna štampiljka  

carinskega organa 

 

Zavezanec:  
      

Naslov:  
      

Davčna številka: 
      

Matična številka: 
      

Lokacija naprave (naslov)* 

 

(1) 

Šifra 

občine 

(2) 

Občina (Prejemnik sredstev) 

 

(3) 

                  

LETNI    IZRAČUN    DAJATVE 

Seštevek EO iz Poročila o obratovalnem monitoringu za 

preteklo leto 

(4) 

Znesek okoljske dajatve 

 

(5) 

            

 

OBRAČUN   OKOLJSKE   DAJATVE 

 

Četrtina seštevka EO iz Poročila 

(6) 

Znesek za plačilo  

(7) 

            

Kraj in datum:      Pečat 

Potrjujem resničnost podatkov. 

 

 

 

 

podpis odgovorne osebe 



 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca  INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA - Obračun INDV 

 

  

 

V polje (1) se vpiše lokacija naprave (naslov) iz Poročila o obratovalnem monitoringu. Lokacijo naprave 

vpišejo samo tisti zavezanci, ki imajo več naprav na različnih lokacijah oziroma se lokacija 

naprave razlikuje od naslova zavezanca. V primeru, da sta lokacija naprave in naslov zavezanca 

enaka se polje ne izpolni; 

V polje (2) se za občino, kjer nastajajo industrijske odpadne vode vpiše šifra občine iz klasifikacije občin; 

V polje (3) se vpiše ime občine (Prejemnik sredstev);  

V polje (4) se vpiše seštevek enot obremenitve (EO) doseženih v preteklem koledarskem letu, ki je razviden iz 

Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za preteklo leto (v nadaljevanju: Poročilo).  

V primeru prijave pričetka dejavnosti za novo napravo med letom, so osnova za obračun 

okoljske dajatve za tekoče leto, podatki iz Poročila za preteklo leto,  ponderirani na letno raven:  

 

Izračun:  
letu preteklem  vdniih obratovaln število

leto preteklo za EOseštevek    x  365
= seštevek EO za tekoče leto 

 

V polje (5) se vpiše letni znesek okoljske dajatve zaradi odvajanje industrijske odpadne vode, ki se izračuna 

kot zmnožek seštevka EO in zneska na EO okolja zaradi odvajanja odpadne vode.  

V polje (6) se vpiše četrtina seštevka EO iz polja (4). Osebe, ki so prijavile pričetek dejavnosti za novo 

napravo med letom in vlagajo obračun okoljske dajatve za preteklo leto, ki bo do 30 aprila 

tekočega leta poravnan v enkratnem znesku, pustijo rubriko prazno; 

V polje(7) Osebe, ki vlagajo obračun okoljske dajatve za tekoče leto, vpišejo v polje četrtino zneska okoljske 

dajatve, ki bo plačan v tem obdobju.  

V primeru vložitve obračuna okoljske dajatve za preteklo leto se vpiše znesek okoljske dajatve iz 

stolpca (5). 

 


