
 
JAVNI POZIV PLAČNIKA OKOLJSKE DAJATVE 

 
Izvajalec javne gospodarske službe odvajanja odpadne vode kot plačnik okoljske dajatve t.j.  podjetje 
Nigrad d.d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor podaja javni poziv po 14.. členu (podatki za izračun 
letnega seštevka enot obremenitve) Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) sledeči poziv. 
 
(1) Plačniku okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo mora podatke o količini porabljene pitne 
vode iz tretjega odstavka 12. člena te uredbe, številu stalno prijavljenih prebivalcev iz četrtega 
odstavka 12. člena te uredbe, celotni količini porabljene pitne vode iz petega odstavka 12. člena te 
uredbe ali številu uporabnikov stavbe iz šestega odstavka 12. člena te uredbe na njegov poziv 
predložiti uporabnik stavbe, če ima stavba upravnika, pa njen upravnik. 

(2) Če uporabnik stavbe ali njen upravnik, če ga stavba ima, na poziv plačnika okoljske dajatve za 
komunalno odpadno vodo ne predloži podatkov iz prejšnjega odstavka, slednji obračuna znesek 
okoljske dajatve v višini: 
-     10 enot obremenitve na leto na stanovanjsko enoto, če gre za enostanovanjsko ali večstanovanjsko 

stavbo, 
-     50 enot obremenitve na leto, če gre za enostanovanjsko stavbo, v kateri se izvaja gospodarska 

dejavnost, in 
-     500 enot obremenitve na leto, če gre za nestanovanjsko stavbo ali stanovanjsko stavbo za posebne 

družbene skupine ali večstanovanjsko stavbo, v kateri se izvaja gospodarska dejavnost. 

(3) Če je za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbi iz prejšnjega odstavka, zagotovljeno čiščenje 
na komunalni ali skupni čistilni napravi, se pri obračunu zneska okoljske dajatve iz prejšnjega odstavka 
upoštevajo učinki čiščenja v skladu s prejšnjim členom. 

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena mora uporabnik ali upravnik stavbe plačniku okoljske dajatve 
za komunalno odpadno vodo v kraju stalnega prebivališča in plačniku okoljske dajatve za komunalno 
odpadno vodo v kraju prijave začasnega prebivališča pisno sporočiti, da stalno prijavljeni prebivalec 
stavbe več kot šest mesecev v koledarskem letu ne prebiva v stalnem prebivališču, ter priložiti ustrezna 
dokazila o prijavi začasnega prebivališča na drugem naslovu. 

(5) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo v kraju stalnega prebivališča in plačnik 
okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo v kraju prijave začasnega prebivališča morata v primeru 
iz prejšnjega odstavka pri izračunu letnega seštevka enot obremenitve v skladu z 12. členom te uredbe 
odšteti ali prišteti sorazmerni delež enot obremenitve glede na podatke iz prejšnjega odstavka. 

(6) Lastnik ali upravljavec čistilne naprave mora plačniku okoljske dajatve za komunalno odpadno 
vodo: 
-     predložiti podatke o delovanju čistilne naprave v 15 dneh po prejemu pisnega poziva plačnika 

okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo in 
-     prijaviti morebiten izpad čistilne naprave v 15 dneh po ugotovitvi izpada. 
 
Podjetje Nigrad d.d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor kot izvajalec javne gospodarske službe za 
občine za katere velja poziv: Mestna občina Maribor, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, 
Kungota, Šentilj, Ruše, Pesnica. 
 
Priloge: POZIV 2010, OBRAZEC ZA POSREDOVANJE PODATKOV OB-5-07. 


