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Šifra Letne akontacije za leto 2009 Skupni znesek že plačanih Premalo plačani
Štev. občine z upoštevanim poračunom akontacij in poračuna iz znesek   (3) - (4) Opomba

za leto 2007     (v EUR) stolpca (3)     (v EUR)  (v EUR)
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0,00 0,00

Plačnik okoljske 
dajatve:

prejemna štampiljka

(2)

OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO ZA LETO 2009
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Naslov:

Davčna številka:

Matična številka:

SKUPAJ

Občina (prejemnik sredstev)

Kraj in datum:

Potrjujem resničnost podatkov

Štampiljka in podpis odgovorne osebe



Navodilo za izpolnjevanje obrazca: 
 
OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZA ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE 
VODE ZA LETO 2009 
 
 

V stolpec (1) se za občino, v kateri opravljate javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode, vpiše šifra občine iz klasifikacije občin 

V stolpec (2)  se vpiše ime občine (Prejemnica sredstev) 
V stolpec (3)  se vpiše višina letnih akontacij za leto 2009 z  upoštevanim poračunom okoljske dajatve 

za leto 2007 (v EUR), kot vam jih je določila Agencija RS za okolje v 5. stolpcu Tabele 
1 »Obvestila o akontacijah za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda za leto 2009«* 

 

 
 * pri navedbi zneska je potrebno upoštevati morebitne spremembe višine akontacij 

med letom  in podatek posredovati iz zadnjega obvestila o akontacijah za leto 2009 
 
V stolpec (4) se vpiše višina že plačanih akontacij okoljske dajatve za leto 2009 z  upoštevanim 

poračunom okoljske dajatve za leto 2007 (v EUR) 
Stolpec (5)    se samodejno izračuna na podlagi podatkov iz stolpca (3) in (4) in predstavlja premalo 

plačani znesek (poračun za leto 2009), ki ga mora plačnik okoljske dajatve za 
komunalno odpadno vodo plačati v enkratnem znesku najkasneje do 30.04.2010. 

Stolpec (6)    se samodejno izpolni ob morebitnem doplačilu premalo plačanih akontacij za leto 2009 
 
 
 




