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VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITEV PRAZNJENJA GREZNIC ALI 
MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) 

 
 
Podatki o lastniku kmetijskega gospodarstva: 

Ime in Priimek:  

Naslov:  

Pošta:  

Kontaktna oseba:  

Telefonska številka:  

MID-KMG:  
 
Obvezna priloga vlogi: 
 

1. Izjava o uporabi blata za gnojilo v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo 
blata iz komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v kmetijstvu 

 
Izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-a v vlogi, resnični, točni in popolni in za svojo izjavo 
prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost. 
 
Datum:                                                                                  Podpis: 
 
___________________                                                        __________________________ 

 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev (Ur. l. 

RS, št. 13/2009, s spremembami in dopolnitvami ter Uradno glasilo slovenskih občin št. 50/17): 

»8.a člen 

V primeru, da blato iz obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave oziroma komunalna odpadna voda v nepretočni greznici, 
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, je kmetijsko gospodarstvo oproščeno plačevanja storitev prevzema in 
ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav oziroma komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic.  
Lastnik kmetijskega gospodarstva izvajalcu poda vlogo za oprostitev plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih 
naprav in vlogi priloži izjavo, če z blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. V 
izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male 
komunalne čistilne naprave oziroma obstoječe greznice ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko. 
Kolikor lastnik kmetijskega gospodarstva ne poda vloge za oprostitev plačila storitev praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih 
naprav in izjave, da z blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, mu izvajalec 
začne zaračunavati storitve povezane s praznjenjem nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.  
Lastnik kmetijskega gospodarstva mora izvajalcu pisno sporočiti spremembo, ki vpliva na upravičenost do oprostitve plačila storitev 
praznjenja greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav, v roku 30 dni od nastanka spremembe. Spremembe izvajalec upošteva naslednji 
mesec po prejemu dokazila. Lastniku kmetijskega gospodarstva izvajalec za nazaj ne povrne že zaračunanih stroškov storitev povezanih z 
greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami.« 


