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 odvoza blata iz greznic ali MKČN
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S svojim podpisom soglašam, da Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., obdeluje, hrani in varuje moje osebne podatke v svoji evidenci uporabnikov 
v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali GDPR (General Data Protection Regulation) in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo 
varstvo osebnih podatkov, katerih podrobnejša pojasnila so objavljena na naslovu www.kp-velenje.si.  

________________________________ 
(Vlagatelj - ime in priimek) 

________________________________ 
(naslov, poštna številka in pošta) 

_________________________________ ______________________________ 
(telefonska številka)  (elektronski naslov) 

________________________________ _______________________________ 
(naslov odjemnega mesta)  (MID kmetijskega gospodarstva) 

Na osnovi 13. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode (UL RS, št. 98/15, 76/17, 81/19) 

I  Z  J  A  V  L  J  A  M, 
da bom 

• greznične gošče ali
• blato iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (ustrezno

označi)

ki nastaja na mojem kmetijskem gospodarstvu skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih 
čistilnih naprav v kmetijstvu (UL RS, št 62 / 08) zmešal skupaj z gnojevko oziroma gnojnico
ter skladiščil najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. 

Hkrati se obvezujem, da : 
• bom javil vsako morebitno spremembo, ki vpliva na upravičenost odobritve vloge za

oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami in MKČN, 
• bom pred potekom treh let predložil NOVO pisno izjavo, da je uporaba grezničnih gošč

ali blata iz MKČN za gnojilo v kmetijstvu v skladu s prej navedenim predpisom, sicer 
me bom Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. uvrstilo v evidenco praznjenja greznic / 
MKČN, 

• bom kot lastnik MKČN stroške izvedbe Ocene obratovanja MKČN oz. Poročil o prvih
meritvah emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN poravnal po veljavnem 
ceniku Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o..  

Datum: __________________ Podpis uporabnika:______________________ 

http://www.kp-velenje.si/
http://www.kp-velenje.si/


NAVODILA IN POJASNILA ZA IZPOLNITEV IZJAVE ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITEV 
POVEZANIH Z GREZNICAMI IN MKČN 
 
Na podlagi 2. točke 8. člena Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu  (UL RS, 
št. 62 / 2008) in 13. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
(UL RS, št. 88 / 11, 8 / 12) se izdaja navodilo za oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami in 
MKČN, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu.  
 
Uporabniku, ki ima registrirano kmetijsko gospodarstvo, se ODOBRI oprostitev plačevanja storitve 
praznjenja grezničnih gošč in blata iz MKČN, če le-ta na priloženem dokumentu izjavi, da bo greznične 
gošče oz. blato iz MKČN uporabil kot gnojilo na svojem kmetijskem gospodarstvu. 
 
Uporabnik mora posredovati identifikacijsko številko svojega kmetijskega gospodarstva KMG – MID. 
Podrobnosti o posameznem KMG – MID se preverijo na spletnem naslovu: 
http://rkg.gov.si/GERK/viwer.jsp . 
 
Izjavo je potrebno posredovati na naslov Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37 b, 3320 
Velenje ali na e-naslov kpv@kp-velenje.si. 
 
Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija je priključitev objekta v sklopu kmetije na javni kanal 
obvezna. Izjema je v tem primeru samo hlev z gnojiščem, ki ima vsa ustrezna dokazila in ločeno meritev 
porabe vode.  
 
Oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami in MKČN je priznana za dobo največ treh let.  
 
Vlagatelji se s podpisom izjave zavežejo, da bodo pred potekom treh let predložili novo pisno 
izjavo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZPOLNI IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE – Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. : 

Datum prejema :  
Izjava je odobrena :       DA                                   NE 

 
 

Podpis odgovorne osebe: 
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