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Podatki o vlagatelju

Izpolni samo vlagatelj za oprostitev plačevanja storitve praznjenja blata iz greznic in MKČN.
Podpisani vlagatelj izjavljam, da blato iz greznice oz. male komunalne čistilne naprave (MKČN) uporabljam v skladu 
z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/08) in da je bilo blato pred 
uporabo za gnojilo v kmetijstvu zmešano skupaj z gnojevko oziroma gnojnico najmanj šest mesecev pred uporabo. 
Zavezujem se, da bom vodil evidenco o datumih in količinah odstranjenega blata in podatke predložil Komunali 
Kranj ob pregledu MKČN, kot je to določeno v 17. členu uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. 
Komunali Kranj bom omogočil izvajanje pregleda na tri leta, na osnovi česar bom prejel poročilo.   

Zavezujem se, da bom pravočasno javil vsako morebitno spremembo, ki vpliva na upravičenost oprostitve plačila 
okoljske dajatve oziroma storitve praznjenja blata iz greznice/MKČN.

Datum oddaje vloge in izjave Podpis vlagatelja

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. vlagatelju odobri oprostitev plačevanja plačevanja okoljske da-
jatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti oz. oprostitev 
plačevanja storitve praznjenja blata iz greznic in MKČN.

Datum odobritve Matjaž Berčon, direktor

Ime in priimek

Naslov

Poštna številka in kraj

KMG-MID

Telefon

Plačevanja okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske 
dejavnosti

Vloga za oprostitev

Plačevanja storitev praznjenja blata iz greznic in MKČN

Izpolni vlagatelj za oprostitev plačevanja okoljske dajatve in vlagatelj za oprostitev plačevanja storitve praznjenja 
blata iz greznic in MKČN.
Podpisani vlagatelj izjavljam, da na kmetijskem gospodarstvu uporabljamo pitno vodo tudi za namene, pri katerih ne
nastaja komunalna odpadna voda, in sicer za:  

zalivanje
namakanje
napajanje živine
drugo – obvezna navedba vrste dejavnosti: 

Izjavljam:

za gospodinjstvo in kmetijsko dejavnost imamo ločen vodomer
za gospodinjstvo, ki šteje             oseb in kmetijsko dejavnost imamo skupen vodomer
nimamo vodomera ne za gospodinjstvo, ki šteje             oseb in ne za kmetijsko dejavnost

Izpolnjeno vlogo vrnite na naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj ali v elektronski 
obliki na naslov info@komunala-kranj.si.
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