
 
IZJAVA – OPROSTITEV PLAČILA ZA STORITVE 

POVEZANE Z NEPRETOČNIMI IN OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MKČN 
ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA 

Vlagatelj:   
Ime in priimek:   
Naslov:   
Telefon:   
E-naslov:   
MID KMG (kmetijsko gospodarstvo):  
 

 

Na osnovi 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) 

IZJAVLJAM 

̵ Da blato iz obstoječe greznice oziroma MKČN nastaja na mojem kmetijskem gospodarstvu in je 
zmešano skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo 
za gnojilo v kmetijstvu. 
 

̵ Da bom pred potekom treh let predložil novo vlogo za oprostitev plačila storitve praznjenja blata iz 
obstoječe greznice oziroma MKČN, v nasprotnem primeru izvajalec javne službe lahko prične 
obračunavati omenjeno storitev. 

 

Kraj in datum vloge: ________________________  Podpis vlagatelja: ________________________ 

 
Priloge: 
- Priloga A subvencijske vloge – Osnovni podatki o kmetijskem 

gospodarstvu in izjave 
- Priloga B subvencijske vloge – Stalež rejnih živali na kmetijskem 

gospodarstvu (GVŽ) 
 
 
 
 
Opomba: V skladu z določili GDPR v s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo 
zbira, vodi, uporablja in vzdržuje Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik, z namenom izvajanja dejavnosti. Obenem izjavljam, da so 
navedeni podatki pravilni ter se obvezujem, da bom Komunalnemu podjetju Kamnik d.o.o. v roku 5 dni od nastale spremembe pisno sporočil/a vsako spremembo 
navedenih osebnih podatkov. Seznanjen/a sem, da je upravljavec posredovanih osebnih podatkov Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.. Soglašam, da se v primeru, ko se 
podatki v (obstoječih) bazah podatkov Komunalnega podjetja Kamnik d.o.o. razlikujejo od posredovanih, podatki uredijo skladno z navedenim osebnimi podatki danimi 
na tem dokumentu.  Vse pravice v zvezi s soglasjem so navedene v splošnih pogojih poslovanja, ki jih lahko dobite pri vašem ponudniku plačilni storitev. 

IZPOLNI REFERENT: 
Številka vloge:  _______________ 
Datum prejema vloge: _______________ 
Podpis referenta:  _______________ 
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