
PODATKI O VLAGATELJU 

 

             

(Ime in priimek vlagatelja)       (naslov, poštna številka in pošta) 

 

             

(telefonska številka)      (elektronski naslov) 

 

             

(številka odjemnega mesta)                  (KMG MID kmetijskega gospodarstva) 

 

 

I Z J A V A 
 

Na podlagi petega odstavka 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. 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 nitrati 

iz kmetijskih virov (Ur. l. RS, št. 113/2009, 5/2013, 22/2015, 12/2017), ki se nahaja na parc. št. 

______________, k. o. _______________; 

 

2. bom v skladu z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/2008) 

 

�  greznične gošče ali 

�  blato iz male komunalne čistilne naprave – MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50PE,  

(ustrezno označi) 

 

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 

Komunali Tolmin d.o.o. 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 pisno izjavo o uporabi grezničnih gošč ali blata iz MKČN za 

gnojilo v kmetijstvu v skladu s prej navedenim predpisom, v nasprotnem me bo Komunala Tolmin d.o.o. 

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 Komunale Tolmin d.o.o. 

 

S posredovanjem oziroma izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter 

izrecno dovoljujem in pooblaščam Komunalo Tolmin d.o.o., da zbrane podatke zbira, obdeluje in hrani za namen izvajanja 

gospodarske javne službe in ugotovitve pravilnega stanja skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov 

in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 

prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), pri čemer lahko uporablja Komunala Tolmin 

d.o.o. različne komunikacijske kanale (npr. telefon, navadna pošta, elektronska pošta ipd.). 

 

Datum:   _________    Podpis vlagatelja:  ________  



 

 

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 (Ur. l. RS, št. 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 nitrati iz kmetijskih virov se za živinsko 

gnojilo šteje hlevski gnoj, gnojevka, gnojnica in izločki, ki jih živali izločijo 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 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 Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 

Tolmin. Obrazec izjave je na voljo na spletni strani www.komunala-tolmin.si. 

 

Vlogo mora lastnik oziroma uporabnik greznice oziroma MKČN obnavljati na vsake tri (3) leta. V 

nasprotnem primeru se prične zaračunavati storitev praznjenja in ravnanja z grezničnimi goščami iz 

greznice oziroma z blatom iz MKČN skladno z veljavnim cenikom. Lastnik oziroma uporabnik 

greznice oziroma MKČN je dolžan voditi evidenco o datumih in količini uporabljenih grezničnih gošč 

in blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.  

Lastnik oziroma uporabnik greznice oziroma MKČN mora podatke o uporabi blata hraniti najmanj 

pet (5) let ter jih na vpogled dostaviti izvajalcu javne službe ali pristojnim inšpekcijskim službam. 

 

 

 


