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VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITVE, POVEZANE Z
NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI
KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI

Ime in priimek:____________________________________________________________
Naslov:__________________________________________________________________
Poštna številka:_______________________Pošta:_______________________________
MID KMG (kmetijsko gospodarstvo): __________________________________________
Kontaktna tel. št. in/ali e-mail naslov:__________________________________________
__________________________________________

Podpisani vlagatelj zahtevka za oprostitev plačila storitve povezane z nepretočnimi
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami izjavljam, da:







so vsi navedeni podatki v vlogi točni in resnični.
blato iz obstoječe greznice, nepretočne greznice oz. blato iz MKČN nastaja na mojem
kmetijskem gospodarstvu; le-to pomešam skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter
skladiščim v gnojni jami najmanj šest (6) mesecev pred uporabo za gnojilo v
kmetijstvu v skladu s predpisi.
bom pred potekom treh (3) let oziroma ob naslednjem pozivu izvajalca o rednem
praznjenju greznic/MKČN predložil novo vlogo za oprostitev plačila storitve povezane
z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami , v
nasprotnem primeru izvajalec javne službe prične obračunavati omenjeno storitev.
bom redno z Izjavo obveščal izvajalca javne službe o ravnanju z blatom obstoječe
greznice, nepretočne greznice oz. blatom iz MKČN.

Velja za uporabnike storitev, ki imajo MKČN
 bom kot lastnik in upravljavec MKČN naročil prvi pregled MKČN v roku enega leta od
opravljenih prvih meritev in mu pred potekom 3 let predložil poročilo o opravljeni
občasni analizi iztoka iz MKČN, ki ga pripravi akreditirani laboratorij, ter omogočil
izvajalcu javne službe pregled MKČN v skladu z določili Uredbe enkrat na 3 leta.
KRAJ IN DATUM: ____________________________ PODPIS: _________________

Priloge:
 Priloga A subvencijske vloge – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu in izjave
 Priloga B subvencijske vloge- Stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu (GVŽ),
staro največ 6 mesecev
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