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IZJAVA Z EVIDENCO RAVNANJA Z BLATOM IZ MKČN/GREZNICE – KMEČKA GOSPODARSTVA 
 

Spodaj navedeni in podpisani lastnik kmečkega gospodarstva št. MID ______________ (v nadaljevanju 
kmetija) s podpisom te izjave, izjavljam, da sem lastnik kmetije s sedežem na1 
_______________________________ in v okviru te kmetije razpolagam z ustrezno gnojno jamo za 
gnojevko, ki se nahaja na parceli št. ___________ k.o.______________________ (v nadaljevanju gnojna 
jama), ki je (obkrožite): pomožen objekt / sestavni del  hleva; številka stavbe _________________, k.o. 
_________________ in se nahaja na parceli št.__________, k.o. _______________ (v nadaljevanju hlev). 
 
Gnojevko iz hleva skladiščim v gnojni jami in jo uporabljam za gnojenje kmetijskih površin s katerimi 
upravljam.  Gnojevka nastaja v hlevu pri reji (izpolnite):  

 ________ kom goveda, preračunano v enote GVŽ2:_______________. 

 ________ kom prašiči, svinje in merjasci, preračunano v enote GVŽ2:_______________. 
 
S podpisom te izjave izjavljam, da v gnojno jamo za gnojevko, poleg gnojevke, odlagam izključno 
mulj/goščo/komunalno odpadno vodo iz (obkrožite): 

 male komunalne čistilne naprave (MKČN) 

 pretočne greznice 

 nepretočne greznice 
 v kateri se čistijo/zbirajo (obkrožite)  komunalne vode iz stanovanjske stavbe, ki spada v okvir kmetije, 
naslov ____________________________________________________.  Zadnje praznjenje male komunalne 
čistilne naprave/greznice (obkrožite) je bilo izvedeno dne ____________________. Pri praznjenju je bilo 
odstranjeno: ___________ m3 mulja/gošč/komunalne odpadne vode(obkrožite). 
 
Izjavljam, da mulj iz MKČN oziroma gošče/vsebino iz greznic skladiščim  v gnojni jami skupaj z gnojevko in 
sicer najmanj 6 mesecev pred prvo uporabo za gnojilo v kmetijstvu, kot to določa 8. člen Uredbe o uporabi 
blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS št. 62/2008). 
 
Seznanjen sem, da je ravnanje z vsebino iz greznic in muljem iz MKČN v nasprotju z 8. členom Uredbe o 
uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, prepovedano. 
 
Obvezujem se, da bom vsako spremembo v povezavi z zgoraj navedenem, pisno sporočil Občini Gorenja 
vas-Poljane.  
 
S spodnjim podpisom potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov. 
 
Datum: 
 
Ime in priimek  lastnika kmetijskega gospodarstva: 
Naslov: 
 
Podpis: 
 
 
 
Prejemnik: Občina Gorenja vas-Poljane, režijski obrat, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. 
 
 

                                                           
1 Navedite naslov. 
2 Pri določitvi števila GVŽ se upošteva: krave in govedo, starejše od 24 mesecev 1,00 GVŽ/žival; govedo od 6 do 24 mesecev 0,60 GVŽ/žival; govedo do 
6 mesecev 0,2 GVŽ/žival; ovce in koze 0,15 GVŽ/žival. 



Obrazložitev: 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/2015) določa, da prevzem in 
odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, prevzem in odvoz blata iz malih 
komunalnih čistilnih naprav do 50 PE ter praznjenje in čiščenje gošč pretočnih greznic lahko izvaja le 
izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda. Na območju 
Občine Gorenja vas-Poljane je to režijski obrat občine.  
 
Izjema pri zgoraj navedenem so  objekti kmetijskega gospodarstva, ki sami poskrbijo za praznjenje in 
dodatno obdelavo komunalne odpadne vode iz greznice oz. blata iz male komunalne čistilne naprave oz. 
gošč iz pretočne greznice v okviru kmetijskega gospodarstva in sicer na način, da navedeno vsebino, 
zmešano skupaj z gnojevko oziroma gnojnico, skladiščijo najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v 
kmetijstvu (razvozom gnojevke na svoje kmetijske površine). Odločitev o zagotavljanju navedenega in 
obvezo o izpolnitvi ravnanja skladno z zahtevami, poda nosilec kmečkega gospodarstva z izjavo, ki jo 
predloži izvajalcu javne službe ob vsakokratni napovedi izvedbi storitve. Obrazec izjave je na voljo tudi na 
spletni strani občine. 
 
Kmečka gospodarstva ne smejo prazniti greznic objektov, ki niso sestavni del kmetijskega gospodarstva. 
Globa za fizične osebe po 45. členu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na 
območju Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni list RS št. 52/2014) znaša 500 evrov za fizične osebe, 1.400 
evrov za samostojne podjetnike in mala podjetja ter 2.500 evrov za velika in srednja podjetja. 
 
 
 
 
 


