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Oprostitev plačila storitev (greznice, MKČN) za kmetijska gospodarstva 
 

 
 
 

OPROSTITEV PLAČILA STORITEV POVEZANIH Z GREZNICAMI IN MKČN ZA 

KMETIJSKA GOSPODARSTVA 
 
 
Na podlagi drugega odstavka 8. člena Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v 

kmetijstvu (UL. RS, štev. 62/2008) je uporaba blata iz greznic, nepretočnih greznic in MKČN z 

zmogljivostjo do 50PE za gnojilo v kmetijstvu prepovedana, razen za blato, ki nastaja na 

kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko 

oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. 
 

 

Skladno z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitriti iz kmetijskih virov se za živinsko 

gnojilo šteje hlevski gnoj, gnojevka, gnojnica in izločki, ki jih živali izločajo na paši. Hlevski 

gnoj so iztrebki rejnih živali, kot sta blato in seč, pomešani s steljo. Gnojevka so iztrebki 

rejnih živali, kot sta blato in seč, brez ali z manjšim dodatkom stelje in z večjim ali manjšim 

dodatkom vode. Gnojnica je mešanica seča rejnih živali z vodo in snovmi, ki nastanejo iz seča 

zaradi naravne presnove ter odcednih voda iz gnojišč. Med živinska gnojila se uvršča tudi 

ostanek proizvodnje bioplina (digestat ali bioplinska gnojevka), če so bili za proizvodnjo 

bioplina uporabljeni tudi hlevski gnoj, gnojevka ali gnojnica. 
 

 

V 17. členu Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode so predpisane obvezne 

storitve gospodarske javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo. Za 

objekte kmetijskega gospodarstva je predpisana izjema, ki se nanaša na v kmetijstvu 

uporabljeno komunalno odpadno vodo iz nepretočnih greznic , blata iz pretočnih greznic 

oziroma  blata iz MKČN. Izjeme so dovoljene samo v primeru, če lastnik oziroma uporabnik 

greznice ali MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50PE, izvajalcu javne službe predloži pisno izjavo, 

da je uporaba grezničnih gošč oziroma blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki 

ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. 
 

 

Lastniku oziroma uporabniku greznice oziroma MKČN, ki predloži izpolnjeno izjavo, se odobri 

oprostitev plačevanja storitev praznjenja grezničnih gošč in blata iz MKČN. Izpolnjen in 

podpisan obrazec izjave je potrebno posredovati na sedež družbe Vodovodi in kanalizacija 

Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1 b, 5000 Nova Gorica. Obrazec izjave je objavljen 

na spletni strani www.vik-ng.si . 
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