
 

Soglašam, da podjetje JKP Žalec, d.o.o., lahko obdeluje moje osebne podatke v svoji evidenci uporabnikov za  potrebe izvajanja dejavnosti  (oskrba s 
pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda in ostale dejavnosti) v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkih (Ur.l. RS, št. 94/07) in 
Uredbo GDPR (Uredba EU 2016/679). 
 

                

  OBR-GREZ-2 

………………………………………………… 

(ime in priimek) 

………………………………………………….. 

(naslov) 

 

Podajam izjavo na osnovi 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015, 

76/2017, 81/2019, 194/2021) 

      IZJAVA 

Komunalno odpadno vodo oz. blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu: 

Naslov: …………………………………………………………, MID ………………………………, ne bom oddajal JKP 

Žalec, d.o.o., temveč ga bom v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v 

kmetijstvu, zmešal skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščil najmanj 

šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. 

Na zgoraj navedenem naslovu sem lastnik (ustrezno označi): 

- nepretočne greznice (NG) ali 

- male komunalne čistilne naprave (MKČN) z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE 

Upravljavcu JKP Žalec, d.o.o. bom:  

- ob vsakokratni izvedbi pregleda naprave, ki ga bo opravilo JKP Žalec, d.o.o., predložil pisno izjavo, da 

so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji. V izjavi bom navedel: datume in količine odstranjene komunalne 

odpadne vode iz NG oz. blata iz MKČN ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko. Kopijo izjave bom 

hranil najmanj 5 let. 

- pred potekom treh let predložil novo pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu 

z ustreznim predpisom (uporaba blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu) sicer me lahko JKP 

Žalec, d.o.o. uvrsti v evidenco praznjenja greznic in mi ukine olajšavo za kmetijsko dejavnost, 

- javil vsako morebitno spremembo, ki vpliva na upravičenost odobritve vloge. 

V primeru, da imam NG izjavljam, da je greznica neprepustna, izvedena iz neprepustnih materialov, nima iztoka na 

prosto ali v javno kanalizacijo in ne pronica v podtalje. Je primerne velikosti, njena koristna prostornina znaša 

najmanj 4,5 m3/osebo, vendar ne manj kot 10 m3. 

V primeru, da ne bom navedel datumov in količin odstranjene komunalne odpadne vode oziroma blata, lahko prične 

izvajalec javne službe obračunavati storitev, na katero se nanaša Izjava. 

Vsi navedeni podatki v Izjavi so točni in resnični. 

 V/na ………………………        Datum…………………            Podpis………………………… 


