
 
 

 
VLOGA ZA OPROSTITEV IZVAJANJA STORITVE PREVZEMA BLATA IZ 

GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 
 
 

Ime in priimek:_____________________________________________________________________ 

Naslov:___________________________________________    Pošta: _________________________ 

Kontaktna tel. št. in/ali e-mail naslov1: __________________________________________________ 

Lokacija gnojne jame: parc. št. ________________  k.o.:  __________________________________   

MID KMG: __________________________________   Številka odjemnega mesta: ______________ 

IZJAVA 

Podpisani vlagatelj zahtevka za oprostitev plačila storitve prevzema blata iz  obstoječih greznic in 
MKČN pod kazensko in materialno odgovornostjo  izjavljam: 

• da so vsi navedeni podatki v vlogi točni,  
• da imam zgrajeno gnojno jamo v skladu z veljavno zakonodajo ( Uredba o varstvu voda pred 

onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, Uradni list RS, št. 113/2009, 5/2013). Gnojna 
jama je vodotesna in iz nje se gnojevka ali gnojnica ne razliva po terenu ali v tla. Gnojna 
jama je ustrezne prostornine, ki je zahtevana glede na stalež živali in hkrati povečana še za 
prostornino vezana na prostornino greznice ali MKČN in pogostost praznjenja le te. 

• da  (ustrezno obkrožite in dopolnite): 
a.)  blato iz obstoječe ( pretočne ) greznice  velikosti __________ m3 
b. ) blato iz male komunalne čistilne naprave MKČN velikosti ________ PE ali 
c. ) komunalno odpadno vodo iz greznice brez iztoka velikosti  ______________  m3, 
     ki nastaja na mojem kmetijskem gospodarstvu mešam z gnojevko  oziroma gnojnico ter 

skladiščim  v gnojni jami najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu (v 
skladu z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, Uradni list 
RS št. 62/08), 

• da vodim evidenco (dnevnik) o datumih in količini prečrpanega blata oziroma odpadne 
vode iz greznice/MKČN v gnojno jamo.  
 

Količine izčrpanih grezničnih gošč oz. blata v zadnjih treh v letih ter količine njunega mešanja z 
gnojnico ali gnojevko ( vpisati podatke iz vodenega dnevnika) 
 
Datum 

Količina izčrpanega 
blata iz greznice 
/MKČN v gnojno jamo 

 
Datum  

Količina mešanja z 
gnojnico ali gnojevko 
izčrpanega blata 
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• da evidence iz prejšnje  alineje hranim najmanj 5 let,  
• da bom javil vsako morebitno spremembo, ki vpliva na upravičenost odobritve vloge za 

oprostitev storitve praznjenja greznic in MKČN,  
• da bom kot lastnik MKČN, stroške izvedbe ocene obratovanja MKČN poravnal po 

veljavnem ceniku PODJETJA KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o. po opravljeni 
storitvi, 

• da bomo pred potekom treh let predložil novo vlogo za oprostitev plačila storitve 
praznjenja blata iz obstoječe greznice oz. MKČN, v nasprotnem primeru izvajalec javne 
službe lahko prične obračunavati omenjeno storitev. 
 

• Izjava o varovanju osebnih podatkov: 
S svojim lastnoročnim podpisom jamčim za pravilnost vseh navedenih podatkov in se obvezujem, da bom vsako 
spremembo, ki bi vplivala na spremembo obračuna komunalnih storitev ažurno javil Komunali Slovenska Bistrica. 
Prav tako soglašam, da Komunala Slovenska Bistrica zbira, obdeluje in hrani osebne podatke v evidenci strank – 
uporabnikov storitev, v skladu s Splošno uredbo GDPR (Uredba 2016/679), določili Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (Ur. L. RS, št. 94/07), ter internim Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov v podjetju. 
Upravljalec se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih hranil na primeren način, ter brez 
vaše privolitve osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Uporabljal jih bo za namene obračuna 
komunalnih storitev, za toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili osebni podatki 

zbrani.  
 
 

 
 

Kraj in datum: ___________________________         Podpis: ____________________ 

 

Priloge:-  Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu in izjave  iz uradnih evidenc                                                             
                  Stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu (GVŽ) iz uradnih evidenc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


