
 

VLOGA ZA OPROSTITEV IZVAJANJA STORITVE 
PRAZNJENJA BLATA GREZNIC IN MALIH 

KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) 

 
OB 33 

 

 
 
 
Ime in priimek: ______________________________________________________________________________ 
 
Naslov: ___________________________________________________________________________________ 
 
Pošta: ____________________________________________________________________________________ 
 
Številka odjemnega mesta: ____________________________________________________________________ 
 
Kontaktna telefonska številka: __________________________________________________________________ 
 
Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID): ________________________________________ 
 
Priloge: 
 

 Potrdilo o številu glav živine – male, velike (GVŽ) ali obrazec B – subvencijska vloga 
 Potrdilo o obdelovalnih površinah ali posestni list ali D obrazec – subvencijska vloga 

 
Izjavljam, da imamo na kmetijskem gospodarstvu gnojno jamo, ki je izvedena v skladu z veljavno zakonodajo 
(Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, Ur.list RS, št.113/2009, 5/2013), je 
vodotesna in se gnojevka ali gnojnica iz nje ne razliva po terenu ali v tla ter ustrezne prostornine, ki je zahtevana 
glede na stalež živali  in hkrati povečane še za  prostornino, vezano na prostornino greznice ali MKČN in 
pogostost praznjenja le-te. 
 
Gnojna jama se nahaja na parcelni številki: _________________, k.o. ____________________________ . 
 
Izjavljam, da bom  
 

 blata greznic ali 

 blato iz male komunalne čistilne naprave (MKČN) z zmogljivostjo do 50 PE, 
                 (ustrezno obkroži) 

 

ki nastaja na mojem kmetijskem gospodarstvu skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v 
kmetijstvu (Ur.list RS, št.62/08) zmešal skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščil najmanj šest 
mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. 
Hkrati se obvezujem, da: 
 bom javil vsako morebitno spremembo, ki vpliva na upravičenost odobritve vloge za oprostitev storitve 

praznjenja blata greznic in MKČN, 
 bom pred potekom treh let predložil NOVO pisno izjavo, da je uporaba blata greznic in MKČN za gnojilo v 

kmetijstvu v skladu s prej navedenim predpisom, sicer me bo OKP Rogaška Slatina, d.o.o., uvrstila v 
evidenco praznjenja greznic in MKČN, 

 da bom izvajalca javne službe redno vsako leto obveščal o datumu in količini prečrpanih blat greznic in 
MKČN v gnojno jamo (Izjava o praznjenju OB 33-1), sicer me bo OKP Rogaška Slatina, d.o.o., uvrstila v 
evidenco praznjenja greznic/MKČN,  

 bom kot lastnik MKČN stroške izvedbe Ocene obratovanja MKČN oz. poročila o prvih meritvah emisije snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz MKČN poravnal po veljavnem ceniku OKP Rogaška Slatina, d.o.o. 

 
 
 
Datum: ______________________                              Podpis stranke: _________________________________ 


