OSK JGS/05
Datum veljave: 01.01.2017

ZAHTEVEK ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITVE PRAZNJENJA GREZNIČNIH GOŠČ
OZ. BLATA IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
ODJEMNO MESTO ŠT.: _________________

PODATKI O ODJEMNEM MESTU ________________________________________________________
Ime in priimek / naziv: _________________________________________________________________
Naslov odjemnega mesta: ______________________________________________________________
Poštna št. in kraj odjemnega mesta: ______________________________________________________
Ime in priimek plačnika:* _______________________________________________________________
Naslov plačnika:* _____________________________________________________________________
Poštna št. in kraj plačnika:* _____________________________________________________________
*izpolnite le, če se plačnik razlikuje od uporabnika
Naslov kmetijskega gospodarstva s šifro KMG – MID: _________________________________________
Davčna številka: _ _ _ _ _ _ _ _
Zavezanec za DDV (označi):

DA

NE

Podpisani vlagatelj Zahtevka za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za obremenjevanje voda izjavljam, da so
vsi navedeni podatki točni, ter da imam odpadne vode iz naslova kmetijske dejavnosti speljane v nepropustno
gnojnično jamo v velikosti _______ m³, ki nima iztoka na prosto ali v kanalizacijo in 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).
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 podjetju
Varinger d.o.o., Tržaška cesta 39, 2000 Maribor ob pregledu MKČN, kot je to določeno v 17. členu uredbe o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.
Zavezujem se, da 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 podjetje Varinger d.o.o.
uvrstilo v evidenco praznjenja greznic/MKČN.
Zavezujem se, da bom javil vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na upravičenost odobritve vloge za oprostitev
plačila storitve praznjenja grezničnih gošč oz. Blata iz MKČN.

Kraj, datum: ___________________

Podpis: ____________________
(s podpisom potrjujem pravilnost podatkov)

Izpolnjen in podpisan obrazec nam pošljite po pošti na naslov Varinger d.o.o., Tržaška cesta 39,
2000 Maribor ali po elektronski pošti na urska.knedl@varinger.si.

