VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITEV, POVEZANIH Z
GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI
NAPRAVAMI
Ime in priimek
Naslov
(ulica, hišna številka, kraj)
MID kmetijskega
gospodarstva:
Kontakt
(telefon, mobitel, el. pošta)
IZJAVA O UPORABI BLATA ZA GNOJILO V KMETIJSTVU

 iz male komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50 PE
 iz nepretočne greznice
 iz obstoječe pretočne greznice
(ustrezno obkroži)

Spodaj podpisani vlagatelj zahtevka za oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami in MKČN
izjavljam:
 Da greznične gošče oz. blato iz MKČN, ki nastaja na mojem kmetijskem gospodarstvu, zmešam
skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščim najmanj šest mesecev pred uporabo za
gnojilo v kmetijstvu, skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v
kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/08).
 Da bom vodil podatke o ravnanju z blatom iz MKČN/greznice, ki so sestavni del izjave.
 Da bom pred potekom tri letnega obdobja predložil novo izjavo, kateri bom priložil preglednico z
navedenimi datumi in količinami odstranjenih grezničnih gošč ali blata iz MKČN, v nasprotnem
primeru izvajalec javne službe lahko prične obračunavati omenjeno storitev.
 Da bom v primeru uporabe MKČN, plačal »Pregled delovanja MKČN«, ki ga izvede Kovod
Postojna, d.o.o., po opravljeni storitvi skladno s cenikom.
 Da so vsi navedeni podatki točni ter bom javil vsako morebitno spremembo, ki vpliva na
upravičenost odobritve zahtevka.
Podpis: __________________________
Datum: ____________________

Priloga: ZBIRNA VLOGA za subvencije v kmetijstvu za tekoče leto

Izjava je napisana na podlagi 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. 98/15) zaradi izvajanja storitev
javne službe odvajanja in čiščenja in jo izvajalec javne službe KOVOD Postojna, d.o.o., uporablja za določitev obsega storitev javne
službe na zgornjem naslovu.
Datum odobritve in podpis:________________________

ODSTRANJENA KOMUNALNA ODPADNA VODA IZ NEPRETOČNE GREZNICE
OZ. ODSTRANJENO BLATO IZ OBSTOJEČE GREZNICE ALI MKČN TER NJUNO
MEŠANJE Z GNOJNICO ALI GNOJEVKO

datum praznjenja
(dan, mesec, leto)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

količina praznjenja
(m3)

podpis izvajalca praznjenja

