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VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITEV, POVEZANIH
Z GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVIMI
Podatki o vlagatelju
OM (odjemno mesto):
Ime in priimek:
Naslov odjemnega mesta:
Pošta:
Telefon:

e-naslov:

Na zgoraj navedenem naslovu sem lastnik (ustrezno označi):
☐ obstoječe greznice ali
☐ MKČN (mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo do 50 PE)

IZJAVA
Blato iz obstoječe greznice oziroma male komunalne čistilne naprave (MKČN), ki nastaja na istem
kmetijskem gospodarstvu vlagatelja:

KMG-MID:
Nosilec KMG:
Naslov nosilca KMG:
ne bom oddajal JP Komunala Mozirje temveč ga bom v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. 17. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Uredba KOV, Ur. l. RS, št. 98/2015), ki pravi da so kmetijska gospodarstva oproščena plačila odvoza
grezničnih gošč, v kolikor se blato obdela v skladu z 8. členom Uredbe o uporabi blata iz komunalnih
čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS št. 62/2008), ki določa, da je uporaba blata iz greznic,
nepretočnih greznic in MKČN z zmogljivostjo do 50 PE za gnojilo v kmetijstvu prepovedana, razen za blato,
ki nastaja na istem kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko
oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj 6 mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.
Izvajalcu javne službe - JP Komunala Mozirje bom:
- kot lastnik MKČN ob vsakokratni izvedbi pregleda MKČN, ki ga bo opravilo JP Komunala Mozirje (6. alineja
17. člena Uredbe KOV), predložil pisno izjavo, da so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji. V izjavi bom navedel:
datume in količine odstranjenega blata iz MKČN ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.
- kot lastnik obstoječe greznice bom vodil evidenco o datumih in količini odstranjenega blata iz obstoječe
greznice ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko in ga pred potekom treh let predložil skupaj z novo
pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu z ustreznim predpisom (uporaba blata iz
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu), sicer me lahko JP Komunala Mozirje uvrsti v evidenco praznjenja
greznic in mi ukine olajšavo za kmetijsko dejavnost.
Soglašam, da JP Komunala Mozirje, lahko obdeluje moje osebne podatke v svoji evidenci uporabnikov za potrebe
izvajanja dejavnosti (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda in ostale dejavnosti) v skladu z določili
Zakona o varstvu osebnih podatkih (Ur.l. RS, št. 94/07) in Uredbo GDPR (Uredba EU 2016/679).

Datum: __________________________

Podpis vlagatelja:________________________________
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