VLOGA ZA OPROSTITEV IZVAJANJA STORITVE
PRAZNJENJA GREZNIČNIH GOŠČ (BLATA) IN BLATA
MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN)

PODATKI O VLAGATELJU
PRIIMEK, IME: ____________________________________________________________________
NASLOV: _________________________________________________________________________
POŠTA: __________________________________________________________________________
TELEFON: ________________________________________________________________________
OM: _____________________________________________________________________________
KMG-MID kmetijskega gospodarstva : __________________________________________________
Na osnovi 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
(Uradni list RS, št. 98/2015, 76/2017) I Z J A V L J A M, da bom
Ustrezno označi:

 greznične gošče (blata) ali
 blato iz male komunalne čistilne naprave (MKČN) z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
ki nastaja na mojem kmetijskem gospodarstvu skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih
naprav v kmetijstvu (Ur. l. 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 grezničnih gošč oz. blata iz MKČN,
 bom pred potekom treh let predložil NOVO pisno izjavo, da je uporaba grezničnih
gošč(blata) ali blata iz MKČN za gnojilo v kmetijstvu v skladu s prej navedenim predpisom, sicer
me bo izvajalec javne službe uvrstil 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 izvajalca
javne službe,
 da bom vsako praznitev grezničnih gošč (blata) oz. blata MKČN v gnojno jamo, sporočil
izvajalcu javne službe, na obrazcu OB 14-1A;

Datum: ____________________

Podpis stranke:_______________________

V kolikor vloga za oprostitev storitve praznjenja grezničnih gošč (blata) oz. blata iz MKČN ne bo odobrena, je ta
izjava brezpredmetna.

Podatki o uporabniku in njegovem pooblaščencu so poslovna skrivnost podjetja. Podjetje se zavezuje, da bo osebne podatke
varovalo in uporabljalo samo za obračun komunalnih storitev.
Javno podjetje hrani in obdeluje podatke o naročniku v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
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