JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej
Trubarjeva cesta 5,
8310 Šentjernej
TEL: +386 (0)7 3933 576
e-naslov: janja.hudoklin@jp-eds.si
TRR: SI56 1910 0001 1302 785

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITVE
PRAZNJENJA GREZNIČNIH GOŠČ OZ. BLATA IZ MKČN IN PLAČILA
OKOLJSKE DAJATVE ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek
Naslov
Pošta
Telefon
Odjemno mesto (OM)
PRILOGE
Izpis iz registra kmetijskih gospodarstev za tekoče koledarsko leto (UE)

DA

NE

Subvencijska vloga za tekoče koledarsko leto ali Izračun obremenitve
GVŽ/ha glede na trenutno stanje (KGZS NM)

DA

NE

Evidenca uporabe živinskih in mineralnih gnojil za tekoče koledarsko leto

DA

NE

Izjava o uporabi grezničnih gošč ali blata iz MKČN za gnojilo v kmetijstvu
v skladu s predpisi (priloga poziva)*

DA

NE

Nepretočna greznica

DA

NE

*Ta izjava je brezpredmetna, v kolikor vloga NI ODOBRENA.

DATUM
PODPIS

Prejem vloge: Šentjernej, dne …………………

Št. vloge: ………………………
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Lastnik kmetijskega
gospodarstva:
Plačnik odjemnega mesta
(v kolikor to ni lastnik):
Naslov odjemnega mesta:
(ulica, HŠ, kraj)

IZJAVA

o uporabi greznične gošče oz. odpadnega blata za gnojilo v kmetijstvu
v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 62/08) in oprostitev
plačevanja okoljske dajatve na podlagi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19)

Podpisani vlagatelj izjavljam, da v skladu z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih
čistilnih naprav v kmetijstvu (UR.l.RS, 62/08) greznično goščo oz. blato, ki nastaja na
kmetijskem gospodarstvu na naslovu ………………………………………………………………………………,
MID-KMG …………………………………., ne bom oddajal JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej, temveč ga
bom v skladu s predpisom zmešal skupaj z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščil
najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. Zavezujem se, da bom
vodil evidenco o datumih in količinah odstranjenega blata in podatke predložil JP EDŠ,
d.o.o Šentjernej kot je določeno v 17. členu uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode.
Zavezujem se, da bom pravočasno javil vsako morebitno spremembo, ki vpliva na
upravičenost oprostitve plačila okoljske dajatve oziroma storitve praznjenja blata iz
greznice/MKČN. V nasprotnem primeru se zavezujem, da bom vse nastale stroške v
povezavi z okoljsko dajatvijo poravnal za celotno preteklo obdobje od datuma
spremembe dalje.
Na zgoraj navedenem naslovu sem lastnik (ustrezno obkrožite):
a) nepretočne greznice ali
b) pretočne greznice ali
c) male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.
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Izjavljam, da bom JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej pred pretekom treh let od izdaje sklepa o oprostitvi
plačila predložil novo pisno izjavo o uporabi greznične gošče oz. odpadnega blata za gnojilo v
kmetijstvu v skladu s predpisoma, ki urejata uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v
kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 62/08) in oprostitev plačevanja okoljske dajatve na podlagi uredbe o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 98/15, 76/17
in 81/19). Če tega ne bom storil, se strinjam, da me JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej uvrsti v
evidenco praznjenja greznic/MKČN, začne z zaračunavanjem storitev odvoza in
čiščenja grezničnih gošč ter zaračunavanjem okoljske dajatve zaradi odvajanja
odpadne vode.
S spodnjim lastnoročnim podpisom te prostovoljne privolitve izrecno soglašam, da JP EDŠ, d.o.o. ŠENTJERNEJ, obdeluje in hrani
moje osebne podatke zaradi izdaje soglasja za oprostitev plačila in ažuriranja baze podatkov za obračun .
DA
Izrecno izjavljam, da soglasje velja do preklica.
Izrecno izjavljam, da sem seznanjen/a, da lahko zahtevam vpogled, izbris, preklic, popravek in prenos podatkov.
V primeru zahtevka za izbris osebnih podatkov pišite na elektronski naslov: obracunkanal@jp-eds.si.
Izrecno izjavljam, da je moje soglasje prostovoljno in sem prejel/a vse informacije, zakaj se bodo moji osebni podatki uporabljali.

V/na …………………………………………………

Datum ………………………………………

Podpis ………………………………………………
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