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NAVODILA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITEV ODVOZA BLATA IZ GREZNIC 

 

Na podlagi 2. točke 8. člena Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v 

kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/2008) izdajamo navodilo za oprostitev plačila storitev 

odvoza blata iz greznic, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je zmešano skupaj s 

komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest 

mesecev za gnojilo v kmetijstvu. 

 

Pisni vlogi za oprostitev plačila storitev odvoza blata iz greznic mora vlagatelj priložiti 

naslednje: 

 

- kopijo Zbirne vloge za koriščenje kmetijskih subvencij ali 

  

- izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (Upravna enota ali Kmetijska svetovalna služba) in 

- izpis iz registra živali (izda Služba za identifikacijo in registracijo). 

 

Vlagatelji, ki nimajo svojih živali, morajo vlogi priložiti: 

- mnenje Kmetijske svetovalne službe pri KGZS – Zavod LJ  

(odda se le za prvo leto; za podaljšanje oprostitve odvoza blata iz greznic je potrebno 

oddati izpolnjeno Vlogo za oprostitev plačila storitev odvoza blata iz greznic in 

izpolnjeno Izjavo o praznjenju greznice, ki mora biti podpisana s strani vlagatelja in s 

strani kmeta, ki vlagatelju prazni greznico; kmet lahko prazni greznico vlagatelju le v 

primeru, da ima za to pogoje). 

 

Vloga se vloži na naslov Javnega komunalnega podjetja Prodnik d. o. o. in se kot popolna 

šteje takrat, kadar naslovnik posreduje vso zgoraj navedeno dokumentacijo. 

 

Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o. na podlagi popolne vloge izda Obvestilo o 

oprostitvi v roku 15 dni, in sicer od datuma vloge do konca triletnega obdobja (do konca leta 

2018). 

 

V primeru, da isti vlagatelj vloži vlogo za naslednje triletno obdobje za oprostitev plačila 

storitev odvoza blata iz greznic in je že prejel odobreno Obvestilo o oprostitvi za tekoče 

obdobje, je za dosego pogoja popolne vloge dolžan priložiti ponovno vsa zahtevana 

dokazila, razen za tiste, ki oddajajo mnenje Kmetijske svetovalne službe. 

 


