OBR 03 15/1

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITVE, POVEZANE Z
NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI
KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI
Ime in priimek:_____________________________________________________________
Naslov:____________________________________________________________________
Pošta:_____________________________________________________________________
KMG-MID (Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva):______________________
Kontaktna tel. št. in/ali e-mail naslov:___________________________________________

IZJAVA
Podpisani vlagatelj zahtevka za oprostitev plačila storitve prevzema blata iz obstoječih greznic in
MKČN izjavljam:
•

Da imamo na kmetijskem gospodarstvu vodenem pod zgoraj navedeno št. KMG-MID gnojno
jamo, v velikosti _______m3, ki je izvedena v skladu z veljavno zakonodajo (Uredba o varstvu
voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov, Uradni list RS, št. 113/2009, 5/2013), je
vodotesna in se gnojevka iz nje ne razliva po terenu ali v tla.

•

Da so vsi navedeni podatki v vlogi točni.

•

Da nastaja blato iz obstoječe greznice oz MKČN ali komunalna odpadna voda iz nepretočne
greznice na mojem kmetijskem gospodarstvu skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih
čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/2008) in je zmešano skupaj s komunalno
odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred
uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

•

Da bom pred potekom treh let predložil novo vlogo za oprostitev plačila storitve praznjenja
blata iz obstoječe greznice oz MKČN, v nasprotnem primeru izvajalec javne službe prične
obračunavati odvoz blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

•

Da (ustrezno označi):



sem bil upravičen do oprostitve plačila storitve v obdobju _______________________



nisem bil upravičen do oprostitve plačila storitve v obdobju _____________________

V kolikor ste označili možnost sem bil upravičen, je obvezno potrebno izpolniti podatke o
dosedanjem ravnanju z blatom na zadnji strani obrazca. V PRIMERU NEIZPOLNJENEGA IN
NEPODPISANEGA
OBRAZCA
BOMO
VLOGO
SMATRALI
KOT
BREZPREDMETNO.
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PODATKI O RAVNANJU Z BLATOM IZ GREZNIC ALI MKČN
Spodaj podpisani-a izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični, točni in popolni, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost. Istočasno dajem soglasje za uporabo navedenih osebnih
podatkov za namene uveljavljanja vloge in za vodenje evidenc.

Zap.
št.

Datum praznjenja
nepretočne
greznice ali MKČN
(dan, mesec, leto)

Količina
greznične
gošče
(m3)

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DATUM IN KRAJ: ______________________________
PODPIS: _______________________________________
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