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Na podlagi 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 s spremembami), 
Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/08 in 44/22 – ZVO-2) in Odlok o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Ur. l.RS, št. 69/2019) vlagam 
 

IZJAVO 
O UPORABI GREZNIČNE GOŠČE ALI BLATA IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV ZA 

GNOJILO V SKLADU S KMETIJSKIMI PREDPISI 
 
 

 
Spodaj podpisani izjavljam, da bom blato, ki nastaja na mojem kmetijskem gospodarstvu, uporabljal skladno s predpisi in 
ga mešal skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščil najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. 
 
Hkrati se obvezujem, da: 
- bom sporočil vsako morebitno spremembo, ki vpliva na upravičenost odobritve vloge za oprostitev plačila storitve 
praznjenja grezničnih gošč oz. blata iz 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, v nasprotnem primeru me bo izvajalec javne službe uvrstil v evidenco 
praznjenja greznic/MKČN, 
- bom kot lastnik MKČN na kmetijskem gospodarstvu stroške izvedbe Poročila o pregledu - MKČN poravnal po veljavnem 
ceniku izvajalca javne službe, 
- bom kot lastnik greznice ali MKČN na kmetijskem gospodarstvu vodil in najmanj pet let hranil evidenco z navedbami 
datumov in količine odpadne vode, uporabljene v kmetijstvu, in jo na morebitno zahtevo izvajalca javne službe  tudi 
predložil v najkasneje 15 dneh. 
 

Datum: __________________ Podpis stranke:____________________ 

 

OBVEZNA PRILOGA: Zbirna vloga za subvencijo, ki ne sme biti starejša od enega leta ALI izpis iz programa VOLOS (e-izpis iz 

CR..: Skupno število živali na gospodarstvu) ALI potrdilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Iz priloge mora biti 

razvidno, da je dosežen kriterij 1 GVŽ na 1 PE v gospodinjstvu. 

 

Ime in priimek:   

Ulica in poštna številka:  

Kontaktna telefonska številka ali e-pošta: 

Številka glavnega odjemnega mesta, za katerega se uveljavlja vloga:  

Številka/e dodatnih odjemnih mest, ki so v večinski lasti vložnika izjave: 

Identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID): 

Skupno število GVŽ na kmetijskem gospodarstvu (OBVEZNA PRILOGA): 
(vpisati skupno število glav velike živine) 


