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VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITEV POVEZANIH Z 
NEPRETOČNIMI IN OBSTOJEČIMI GREZNICAMI TER MALIMI 

KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI 

 
Ime in priimek: __________________________________________________________________________ 
 
Naslov: ________________________________________________________________________________ 
 
Šifra plačnika: ___________________________________________________________________________ 
 
Odjemno mesto: ________________________________________________________________________ 
 
MID KMG (kmetijsko gospodarstvo): _________________________________________________________ 
 
Kontaktna tel. št. in/ali elektronski naslov: ____________________________________________________ 

 

IZJAVA 

Podpisani vlagatelj zahtevka za oprostitev plačila storitve prevzema blata iz obstoječih greznic in MKČN (malih 
komunalnih čistilnih naprav) izjavljam:  

− da so vsi navedeni podatki v vlogi točni, 

− 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, 

− da bom kot lastnik MKČN stroške izvedbe poročila o pregledu MKČN poravnal po veljavnem ceniku 
JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA TRBOVLJE, d. o. o., po opravljeni storitvi, 

− da bom pred potekom treh let predložil novo vlogo oz. izjavo za oprostitev plačila storitve praznjenja 
blata iz obstoječe greznice oz. MKČN, v kateri morajo biti v preglednici na naslednji strani navedeni 
tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oz. blata iz 
obstoječe greznice ali male komunalne čistilne naprave, v nasprotnem primeru izvajalec javne službe 
lahko prične obračunavati omenjeno storitev.  

   

Datum in kraj  Podpis naročnika 

 
Priloge:  

- Kopija izpisa iz centralnega registra govedi za leto oddaje vloge, katero izda Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, Ljubljana 
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ODSTRANJENA KOMUNALNA ODPADNA VODA IZ  NEPRETOČNE GREZNICE OZ. ODSTRANJENO BLATO 

IZ OBSTOJEČE GREZNICE ALI MKČN TER NJUNO MEŠANJE Z GNOJNICO ALI GNOJEVKO 

  
datum praznjenja 

(dan, mesec, leto) 
količina praznjenja 

(m3) 
podpis izvajalca praznjenja 
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