Vloga za oprostitev plačila storitve odvoza blata
iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav za obdobje 2020-2022

Ime in priimek:_____________________________________________________________________
Naslov:___________________________________________________________________________
Pošta:____________________________________________________________________________
MID KMG (kmetijsko gospodarstvo):____________________________________________________
Kontaktna tel. št. in/ali e-pošta:_______________________________________________________

PODATKI O MKČN:
Velikost MKČN:_____________________PE
Datum črpanja:_____________________
Količina prečrpanega blata:____________________m3
PODATKI O GREZNICI:
Velikost greznice:_____________________m3
Datum črpanja:_______________________
Količina prečrpane greznične gošče:______________________m3
PODATKI O GNOJNIČNI JAMI, JAMI ZA GNOJEVKO ALI LAGUNAH:
Velikost gnojnične jame, jame za gnojevko ali lagune:______________________m3
Datum praznjenja/gnojenja:________________________________________________________________

IZJAVA
Podpisani vlagatelj zahtevka za oprostitev plačila storitve prevzema blata iz obstoječih greznic oz. MKČN
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam:
•
•

•

•
•
•

•

Da so vsi navedeni podatki v vlogi točni.
Da imam zgrajeno gnojno jamo (skladišče za živinska gnojila) v skladu z veljavno zakonodajo (Uredba o
varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov, Uradni list RS, št 113/2009, 5/2013,
22/2015, 12/2017). Gnojna jama je vodotesna in iz nje se gnojevka ali gnojnica ne razliva po terenu ali
v tla. Gnojna jama je ustrezne prostornine, ki je zahtevana glede na stalež živali in hkrati povečana še za
prostornino vezano na prostornino greznice ali MKČN in pogostost praznjenja le te.
Da nastaja blato iz obstoječe greznice oz. MKČN ali komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice na
mojem 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 v skladu z 8. členom
Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št.62/08).
Da bom javil vsako morebitno spremembo, ki vpliva na upravičenost odobritve vloge za oprostitev
plačila odvoza blata iz greznic in MKČN.
Da bom vodil evidenco o datumih in količini prečrpanega blata oziroma odpadne vode iz greznice/MKČN
v gnojno jamo in bom na zahtevo Komunale Radgona, javno podjetje d.o.o. v 15 dneh posredoval
podatke o izčrpanih količinah.
Da bom pred potekom treh let predložil novo vlogo za oprostitev plačila storitve praznjenja blata iz
obstoječe greznice oz. MKČN (Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50PE
pooblaščenega laboratorija), v nasprotnem primeru izvajalec javne službe lahko prične obračunavati
omenjeno storitev.
Dovoljujem, da se vsi navedeni podatki lahko preverijo na mestu kmetijskega gospodarstva.

Datum in kraj: _______________________________

Podpis: ____________________________________

Obvezne priloge:
-

-

kopija Zbirne vloge za koriščenje kmetijskih subvencij
ali
izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (Upravna enota ali Kmetijska svetovalna služba)
izpis iz registra živali - GVŽ (izda Služba za identifikacijo in registracijo)
poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50PE pooblaščenega laboratorija(če stranka ima malo
komunalno čistilno napravo)

