
 
 
 
 
 
 

 PODATKI O VLAGATELJU 

 
Ime in priimek: 

 

                            
     Naslov: 

 

 
Poštna št. in pošta: 

 

 
Telefon/e-pošta: 

 

 
Št. odjemnega mesta: 

 

Identifikacijska št. kmetijskega 
gospodarstva (KMG-MID): 

 

 
 

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITVE PRAZNJENJA GREZNIČNIH GOŠČ 

OZIROMA BLATA IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 

 
 

Izjavljam, da imamo na kmetijskem gospodarstvu vodenem pod zgoraj  navedeno št. KMG-MID gnojno 

jamo, v velikosti _______________ m3, ki je izvedena v skladu z veljavno zakonodajo (Uredba o varstvu 

voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov, Uradni list RS, št. 113/2009, 5/2013), je vodotesna 

in se gnojevka iz nje ne razliva po terenu ali v tla in imam _______________ GVŽ. 

Gnojna jama/ali MKČN se nahaja na parcelni številki: _________________, k.o.__________________. 

Koordinatne točke greznice/ali MKČN: X _______________________, Y________________________. 

(Podatek o koordinati lahko pridobite npr. spletne povezave http://www.geoprostor.net/PisoPortal na PISO občine ali pri Občinski upravi). 

V lasti imam _________________ha, zemljišč. V najemu imam _________________ha, zemljišč. 

Skupaj: _________________ha. 

 

Izjavljam, da bom (ustrezno označi) 

 greznične gošče ali 

 blato iz male čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 PE, 

ki nastaja na mojem kmetijskem gospodarstvu skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih 

naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/2008) zmešal skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter 

skladiščil najmanj šest (6) mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. 

 

http://www.geoprostor.net/PisoPortal


Izjavljam, da  

 ne živim na zgoraj navedem naslovu in ne proizvajam grezničnih gošč. 

 
Hkrati se obvezujem, da: 

− bom javil vsako morebitno spremembo, ki vpliva na upravičenost odobritve vloge za oprostitev 

plačila storitve praznjenja grezničnih gošč oziroma blata iz MKČN, 

− bom pred pretekom 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 bo AGJ 

d.o.o., uvrstil v evidenco praznjenja greznic/ ali mulja iz MKČN, 

− bom skladno z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 

pred vsako uporabo gnojevke na zemljiščih, vodil evidenco o odvozu/ravnanju z blatom iz 

greznic ali mulja iz MKČN, 

− bom kot lastnik MKČN stroške izvedbe Poročila o pregledu MKČN oziroma Poročila o prvih 

meritvah za MKČN poravnal po veljavnem ceniku AGJ d.o.o. Lenart. 

 

                        

__________________________                                         __________________________ 

 kraj in datum                                                                                                    podpis vlagatelja 

 
 
 
 
 
 
 
 

Priloge: 
- Izpis iz registra kmetijskih gospodarstev ali obrazec A – subvencijska vloga 
- Potrdilo o številu glav živine – male, velike (GVŽ) ali obrazec B – subvencijska vloga 
- Potrdilo o obdelovalnih površinah – zadnji izpis iz Registra kmetijskih gospodarstev (Upravna enota 
ali Kmetijska svetovalna služba) ali D obrazec – subvencijska vloga 
 
Opomba: subvencijska vloga ne sme biti starejša od enega leta. Iz priloge mora biti razvidno, da je 

dosežen kriterij 1 GVŽ na 1 PE v gospodarstvu. 

Pravna podlaga: Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. list RS št. 98/15), 17. 

člen, Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijskem gospodarstvu ( Ur, list RS št. 

61/08). 

 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obdeluje osebne podatke v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov 
(GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Zakonom o lokalni samoupravi (ZLS) ter drugo 
relevantno zakonodajo, ki daje občini pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Politika varstva 
osebnih podatkov je objavljena na spletni strani http://obcinajurij.si/za-obcane/varstvo-osebnih-
podatkov ter na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 

http://obcinajurij.si/za-obcane/varstvo-osebnih-podatkov
http://obcinajurij.si/za-obcane/varstvo-osebnih-podatkov

