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IZJAVA O UPORABI ODPADNEGA BLATA ZA GNOJILO V KMETIJSTVU
za obdobje 2019 - 2021
•
•
•

iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) do 50 PE
iz obstoječih pretočnih greznic
iz nepretočnih greznic

Lastnik kmetijskega gospodarstva:
Naslov odjemnega mesta:
(ulica, hišna številka, kraj)
MID kmetijskega gospodarstva:
Kontaktna številka
(telefon, mobitel, el. pošta)

Na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št.
98/15) IZJAVLJAM, da bom blato iz male komunalne čistilne naprave (MKČN) z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE/nepretočne greznice/pretočne greznice, ki nastaja na mojem kmetijskem
gospodarstvu, zmešal skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščil najmanj šest mesecev
pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu - skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih
naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08).

Hkrati se obvezujem, da:
❖ bom javil vsako morebitno spremembo, ki vpliva na upravičenost odobritve vloge za
oprostitev plačila storitve praznjenja blata,
❖ bom v svoji evidenci vodil med drugim tudi podatke o ravnanju z blatom iz
MKČN/greznice,
❖ bom v primeru uporabe MKČN, plačal »Pregled delovanja MKČN«, ki ga izvaja
Komunalno podjetje Logatec d.o.o., po opravljeni storitvi skladno s cenikom.

Obvezna priloga:
• Izpis iz centralnega registra govedi (seznam govedi na kmetijskem gospodarstvu),

Datum: ___________________________________Podpis: ________________________________

OBRNI
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EVIDENCA PRAZNJENJA MKČN/GREZNICE IN MEŠANJA BLATA Z GNOJEVKO
IZJAVLJAM, da sem blato iz greznice / male komunalne čistilne naprave (MKČN) z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, 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 in sicer:

DATUM PRAZNJENJA
GREZNICE/MKČN IN MEŠANJE
Z GNOJNICO

KOLIČINA IZČRPANEGA
BLATA (m3)

IME IN PRIIMEK

PODPIS

OBRNI

