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VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITEV, POVEZANIH 
Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI 

 

PODATKI O VLAGATELJU: 

   
(ime in priimek)  (naslov [ulica / hišna številka], poštna številka in pošta) 

   

(telefonska številka)  (elektronski naslov) 

   

(številka odjemnega mesta)  (KMG MID kmetijskega gospodarstva) 

 

   

(parcelna številka lokacije hiše)  (katastrska občina) 

 
□ greznica kos  velikost  m3  Št. Oseb 

□ MKČN (čistilna naprava) kos  velikost  PE  Št. Oseb 

□ gnojna jama kos  velikost  m³   

□ priklop na javno kanalizacijo št.oseb.       

 

Pri priklopu na javno kanalizacijo bomo storitev zaračunavali mesečno glede na m³ porabljanje vode, 

odčitane na vodomeru ali odštevalnem vodomeru. V primeru, da se poraba vode ne meri z vodomerom, 

bo zaračunan pavšal na podlagi števila prijavljenih oseb (0,15 m³/osebo na dan). Mesečno se bo 

zaračunavala tudi omrežnina za greznice (cena na mesec). 
 

Na kmetijskem gospodarstvu  imamo gnojnično jamo, ki je izvedena v skladu z veljavno zakonodajo 
(Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL RS št. 113/2009, 5/2013, 

22/2015, 12/2017). 

V skladu z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (UL RS št. 62/2008) bom 
(ustrezno označite): 

 

□ 
 
GREZNIČNO GOŠČO 

 

□ 
 
BLATO iz male komunalne čistilne  naprave (MKČN) 

    

zmešal skupaj z gnojevko oz. gnojnico ter jo po skladiščenju najmanj šest mesecev uporabil kot 

gnojilo v kmetijstvu. 

Priloge: 

o   izjava za oprostitev plačila in tabela praznjenja - (Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d;  
o   kopija priloge A subvencijske vloge – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu in izjave;  

o   kopija priloge B subvencijske vloge – Stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu (GVŽ), oboje za tekoče leto  

ali     

o   kopija izpisa iz centralnega registra govedi za tekoče leto oddaje vloge, katero izda Uprava RS za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, Ljubljana. 

 

_____________________________                     _____________________________ 

Kraj in datum                                                        Podpis uporabnika 

 
Zbrani podatki bodo uporabljeni za namen izvajanja gospodarske javne službe, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.                                                          
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EVIDENCA O ODSTRANJENI KOMUNALNI ODPADNI VODI IZ GREZNICE 

 

 
 

 

 
 

 
 
Zbrani podatki bodo uporabljeni za namen izvajanja gospodarske javne službe, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.                                                      

 
 

ODSTRANJENA KOMUNALNA ODPADNA VODA IZ NEPRETOČNE GREZNICE OZ. ODSTRANJENO  

BLATO IZ OBSTOČEJE GREZNICE ALI MKČN TER NJUNO MEŠANJE Z GNOJNICO ALI GNOJEVKO 

      datum praznjenja količina praznjenja podpis izvajalca praznjenja 

  (dan, mesec, leto) (m3)   

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       
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IZJAVA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITEV, POVEZANIH 
Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI 

 

PODATKI O VLAGATELJU: 

   
(ime in priimek)  (naslov [ulica / hišna številka], poštna številka in pošta) 

   

(telefonska številka)  (elektronski naslov) 

   

(številka odjemnega mesta)  (KMG MID kmetijskega gospodarstva) 

 
Na podlagi petega odstavka 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL. RS 
št. 98/2015) 

i z j a v l j a m , 
 
da kot lastnik oziroma uporabnik objekta kmetijskega gospodarstva na naslovu 

___________________________________________________________________________ 

 

1. razpolagam z gnojno jamo, ki je izvedena v skladu z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z 

nitriti iz kmetijskih virov (UL. RS, št. 113/2009, 5/2013, 22/2015, 12/2017), ki se nahaja na parceli 

številka _______________________________________  , k.o. ____________________________ 

 

2. vpis parcelnih številk raztrosa gnojevke oz. gnojnice (parcele raztrosa) 

_______________________________________________ , k.o. ___________________________ 

 
3. bom v skladu z Uredbo o uporabi blata iz kmetijskih čistilnih naprav v kmetijstvu (UL. RS, št. 

62/2008), ustrezno označi: 
 

□ greznične gošče  ali  
□ blato iz male komunalne čistilne naprave ,  

 

ki nastaja na mojem kmetijskem gospodarstvu zmešal skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščil 
najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. 
 

Hkrati se obvezujem, da: 

 bom pravočasno javil vsako morebitno spremembo, ki vpliva na upravičenost odobritve vloge za oprostitev 

plačila storitev praznjenja grezničnih gošč iz greznic oziroma blata iz MKČN,  

 bom vodil evidenco o datumih in količinah odstranjenih grezničnih gošč oziroma blata in podatke predložil 

družbi Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. ob vložitvi pisne izjave o uporabi grezničnih gošč ali blata iz 

MKČN za gnojilo v kmetijstvu oziroma ob pregledu delovanja MKČN, kot je predpisano v 17. Členu Uredbe o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, 

 bom pred potekom treh (3) let predložil novo pismo izjavo o uporabi grezničnih gošč ali blata iz MKČN za 

gnojilo v kmetijstvu v skladu s prej navedenim predpisom, v nasprotnem me bo družba Vodovodi in 

kanalizacija Nova Gorica d.d. uvrstila v evidenco praznjenja greznic oziroma MKČN, 

 bom kot lastnik MKČN stroške izvedbe pregleda MKČN ter izdelave poročila o pregledu MKČN z 

zmogljivostjo, manjšo od 50PE, poravnal po veljavnem ceniku družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica 

d.d. 

 

Datum: _____________________                        Podpis vlagatelja: __________________    
 
 
Zbrani podatki bodo uporabljeni za namen izvajanja gospodarske javne službe, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.      


