
 

Številka: 354-0002/2018  

Datum:    23.01.2019 

 

 

ZAKLJUČNO POROČILO 

 

Javnega razpisa za subvencioniranje izgradnje male komunalne čistilne naprave v 

občini Mokronog-Trebelno za leto 2018  

 

Poročilo je pripravljeno na podlagi 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi 

informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). 

 

Višina razpisanih sredstev: 
 

 Višina razpoložljivih sredstev za razdelitev 
Sredstva, namenjena za 
subvencioniranje malih čistilnih naprave 

6.400,00 € 

 

Člani komisije za izvedbo predmetnega postopka javnega razpisa: 

Župan Občine Mokronog-Trebelno je s Sklepom o imenovanju komisije za odpiranje 

vlog, št. 354-0002/2018-02, z dne 11.04.2018, imenoval Komisijo za odpiranje vlog, v 

sestavi: Mojca Pekolj, Marijana Jereb in Marija Sitar.  

 

Prejemniki in višina prejetih sredstev  

 Komisije je dne 27. 07.2018 v prostorih Občine Mokronog-Trebelno izvedla prvo 

odpiranje vlog, prispelih na »Javni razpis za subvencioniranje izgradnje male 

komunalne čistilne naprave v občini Mokronog-Trebelno za leto 2018«, ki je bil 

objavljen na spletni strani občine Mokronog-Trebelno www.mokronog-

trebelno.si in v občinskem glasilu Odsev, št. 43/marec 2018. Ugotovila je, da je 

prispela ena vloga, ki je formalno popolna. Pripravila je zapisnik o prvem 

odpiranju in ugotovila, da je upravičenec, t.j. Gorazd Vovk, pridobil pravico do 

subvencije v višini 800,00 €. O dodelitvi sredstev je na predlog komisije s 

sklepom odločila direktorica občinske uprave.  

 Komisija je dne 12.09. 2018 opravila drugo odpiranje vlog, prispelih na »Javni 

razpis za subvencioniranje izgradnje male komunalne čistilne naprave v občini 

Mokronog-Trebelno za leto 2018«, ki je bil objavljen na spletni strani občine 

Mokronog-Trebelno www.mokronog-trebelno.si in v občinskem glasilu Odsev, št. 

43/marec 2018. Ugotovila je, da je prispela ena vloga, ki je formalno popolna. 

Pripravila je zapisnik o drugem odpiranju in ugotovila, da je upravičenec, t.j. 

David Bebar, pridobil pravico do subvencije v višini 800,00 €. O dodelitvi 
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sredstev je na predlog komisije s sklepom prav tako odločila direktorica občinske 

uprave.  

 
Zap. št. upravičenec, naziv, kraj Višina odobrenih sredstev /2. člen pravilnika/ v 

€ 
1.  Gorazd Vovk, Bruna vas 800,00 € 
2.  David Bebar, Preloge  800,00 € 

 SKUPAJ 1.600,00 € 
 

SKUPAJ razpisana sredstva = 6.400,00 € 

SKUPAJ realizirana sredstva = 1.600,00 € 

 

Povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev: 

Občina Mokronog-Trebelno je v letu 2018 za subvencioniranje izgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Mokronog-Trebelno razpisala 

sredstva v višini 6.400,00 €. 

Po prejemu vlog za razpisana sredstva so bila upravičencema odobrena sredstva v 

skupni višini 1.600,00 €, kar je 25 % razpisanih sredstev. Preostala razpisana 

sredstva v višini 4.800,00 € so ostala nerazdeljena, ker ni bilo vloženih vlog. 

 

Pripravila: 

Marija Sitar  

 

    Direktorica občinske uprave: 

        Mojca Pekolj 

 

 

 
Objava: 

 Spletna stran Občine Mokronog-Trebelno 

Vložiti:  
 Zbirka dokum. gradiva 

 

 


