OBČINA TREBNJE
ŽUPAN
www.trebnje.si
E: obcina.trebnje@trebnje.si
Goliev trg 5, 8210 TREBNJE
T: 07 348 11 00

Številka: 671-7/2014-58
Datum: 4. 11. 2015
OBČINSKI SVET
OBČINE TREBNJE

ZADEVA:

PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE TREBNJE

NASLOV GRADIVA:

Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta
Vadbene površine za mažoretke

Gradivo pripravil:

Oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti
Darinka Trdina
Višja svetovalka I

Pristojno delovno telo:

Gradivo predlaga:

Alojzij Kastelic, Župan Občine Trebnje

Poročevalec po
pooblastilu župana
Občine Trebnje
Alojzija Kastelica:

Darinka Trdina
Višja svetovalka I

PREDLOG SKLEPA:
SKLEP
Občinski svet potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta Vadbene
površine za mažoretke, november 2015.

Alojzij Kastelic, l.r.
ŽUPAN

Priloge:
- DIIP Vadbene površine za mažoretke

I.

NASLOV

Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta Vadbene površine za
mažoretke
II.

UVOD

1.

Razlogi za sprejetje

Fundacija za šport je v uradnem listu RS, št. 78/15 objavila javni razpis za sofinanciranje
gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018, na katerega bo občina Trebnje kandidirala
s projektom ureditve vadbenih površin za mažoretke.

2.

Ocena stanja

Občina Trebnje v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Trebnje urejuje športno igrišče na
Kidričevi ulici, saj vemo, da za vadbo tako za potrebe šolske telesne vzgoje kot tudi za
rekreacijo in profesionalno vadbo nimamo urejenih zunanjih športnih površin. Že v preteklem
letu je občina žal neuspešno kandidirala za pridobitev sredstev za izgradnjo atletske steze, ki
so je potem izvedla z lastnimi sredstvi. Tudi letos smo v sodelovanju s Športno zvezo Trebnje
iskali rešitve in projekt, ki bi imel več možnosti za uspešno kandidaturo na razpisu.
S pomočjo zunanjih sodelavcev smo ugotovili, da je pri razpisu za Fundacijo za šport potrebno
poudarjati predvsem tiste športne panoge (po možnosti več njih), ki izvajajo programe
organizirane vadbe. To je napisano tudi v samem razpisu, kjer je navedeno: “Prednost pri
izboru imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih
prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu na področju športa”. Iz
pregleda rezultatov prejšnjih let je med njimi izjemno malo, skorajda nič, nekih šolskih
telovadnic, običajnih igrišč, rekreativnih športnih površin, ampak gre večinoma za objekte, v
katerih se – vsaj v nekem delu – izvaja organizirana vadba klubov in športnih društev in kjer
se izvaja vsaj neka raven tekmovalnega športa, pa čeprav v najnižjih ligah.
Na podlagi teh ugotovitev smo se odločili za pripravo in ureditev vadbenega prostora za
mažoretke, ki so ena najuspešnejših športnih ekip v občini. Mažoretke za svoje delo nujno
potrebujejo stalen vadbeni prostor, saj bodo le tako lahko uspešno delovale še v bodoče.
3.

Pravna podlaga za sprejem odloka

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010),
Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/2007, 86/2010, 80/2012),
Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018 (Ur.l. RS,
št. 78/2015),
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013, 35/2014
– tehn. popravek).

4.

Cilji in načela
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Cilj investicije je izgradnja novega večnamenskega igrišča, ki obsega:
−
−

5.

izvedbo vseh potrebnih rušitvenih in zemeljskih del,
izvedbo vseh potrebnih gradbenih del za izgradnjo 544 m² velikih večnamenskih
vadbenih površin, vključno s polaganjem umetne mase EPDM 13 mm ter montažo
panelne ograje okoli igrišča.

Ocena finančnih in drugih posledic

Vsi in hkrati upravičeni stroški investicije v stalnih in tekočih cenah

Postavka

Stalne in tekoče
cene v EUR
Delež

1. Izvedbena dela

62.302,50

81,97%

- rušitvena in zemeljska dela

9.570,00

12,59%

- gradbena dela

52.732,50

69,38%

2. DDV

13.706,55

18,03%

Skupaj

76.009,05

100,00%
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PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Ime investicijskega projekta

Vadbene površine za mažorete

Investitor

Občina Trebnje
Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Matična številka: 5882958
Davčna številka: SI34728317
E-pošta: obcina-trebnje@trebnje.si
Tel. št.: (07) 34 81 100
Fax št.: (07) 34 81 131
Župan: Alojzij Kastelic

Naročnik investicijske
dokumentacije

Isti kot investitor

Namen investicijskega projekta

Izboljšati pogoje za vadbo trebanjskih mažoret, občinskih
športnih ekip, za izvajanje programov športne vzgoje, za
športno udejstvovanje rekreativcev, za druženje otrok ob
športu, za zdrav, športni način življenja in za organizacijo
raznih športnih prireditev v Trebnjem z izgradnjo
večnamenskega igrišča

Lokacija investicije

Občina: Trebnje
Naselje: Trebnje
Parcela: 90/1, k.o. 1422-Trebnje
Lokacija: Športni park Trebnje, ki se nahaja v središču
Trebnjega, in sicer ob Kidričevi ulici, pri Centru za
izobraževanje in kulturo Trebnje ter JV od OŠ Trebnje

Projektna dokumentacija

IDP

Investicijska dokumentacija

DIIP
9

Terminski plan

Začetek izvedbenih del: marec 2016
Zaključek izvedbenih del: maj 2016

Vrednost investicije novembra
2015 (stalne in tekoče cene)

Brez DDV: 62.302,50 EUR

Viri financiranja

Občina Trebnje in Fundacija za šport

Namen izdelave DIIP

Opredelitev investicije, določitev virov sredstev, prijava na
javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev

Z DDV:

76.009,05 EUR
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1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH
STROKOVNIH SLUŽB
1.1. Osnovni podatki o investitorju

Naziv:

Občina Trebnje

Naslov:

Goliev trg 5, 8210 Trebnje

 (07) 34 81 100

E-pošta: obcina-trebnje@trebnje.si

 (07) 34 81 131

Župan:

Alojzij Kastelic

Matična številka:

5882958

Identifikacijska številka:

SI34728317

Poslovna banka:

Banka Slovenije

Transakcijski račun:

SI56 0133 0010 0016 133

Odgovorna oseba investitorja: Alojzij Kastelic, župan

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
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1.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

Naziv:

Espri d.o.o.

Naslov:

Novi trg 11, 8000 Novo mesto

 (07) 39 35 700

E-pošta: blaz.malensek@espri.si

Matična številka:

5431484

Šifra dejavnosti:

74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje

Identifikacijska številka:

SI39899926

Poslovna banka:

BKS bank AG

Transakcijski račun:

SI56 3500 1000 0876 695

Odgovorna oseba:

Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon.

Izpolnjevalec podatkov:

Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon.

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
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1.3. Navedba upravljavca

Naziv:

Osnovna šola Trebnje

Naslov:

Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje

 (07) 34 81 870

E-pošta: sola@os-trebnje.si

 (07) 34 81 890

Ravnatelj:

Rado Kostrevc

Matična številka:

5088097

Šifra dejavnosti:

P85.200 - Osnovnošolsko izobraževanje

Identifikacijska številka:

SI41249356

Poslovna banka:

Banka Slovenije

Transakcijski račun:

SI56 0133 0603 0684 694

Odgovorna oseba upravljavca: Rado Kostrevc, ravnatelj

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
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1.4. Podatki o odgovornih osebah za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne
dokumentacije

Naziv:

Občina Trebnje

Naslov:

Goliev trg 5, 8210 Trebnje

 (07) 34 81 100

E-pošta: obcina-trebnje@trebnje.si

 (07) 34 81 131

Župan:

Alojzij Kastelic

Matična številka:

5882958

Identifikacijska številka:

SI34728317

Poslovna banka:

Banka Slovenije

Transakcijski račun:

SI56 0133 0010 0016 133

Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne in
druge dokumentacije:
Alojzij Kastelic, župan

Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta!
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2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA
2.1. Sedanje stanje Športnega parka Trebnje
Športni park Trebnje se od leta 1976 nahaja v samem središču Trebnjega in se razprostira na
10.000 m² površine.

Obnova Športnega parka Trebnje se je pričela leta 2014, ko je bilo zgrajeno novo igrišče z
umetno travo za potrebe domačega Nogometnega kluba Trebnje in za rekreativno vadbo
krajanov. Obnova se je nadaljevala v letu 2015, ko so bili zgrajeni nova kanalizacija, nov
vodovod, novo odjemno mesto za elektriko ter novo optično omrežje. Postavljene so bile tudi
nove sanitarije, nove garderobe, skladiščni prostor ter športni bar. Zgrajeno je bilo igrišče za
odbojko na mivki z razsvetljavo, tlakovane skupne površine ter urejena nova peš pot. V letu
2015 je bila zgrajena tudi nova, moderna atletska steza z umetno maso ter doskočišče za skok
v daljino.

Športni park Trebnje obsega naslednje športne površine:
nogometno igrišče z umetno travo (1.820 m²),
asfaltirano košarkarsko igrišče (364 m²),
atletsko stezo iz umetne mase 1.850 m²,
zaletišče za skok v daljino z eno progo, pokrito z lešem (zaraščena in nič več v uporabi)
in drugo, pokrito umetno maso ter z doskočiščem,
− igrišče za odbojko na mivki z razsvetljavo.
−
−
−
−

V letu 2016 je predvidena izgradnja še dveh igrišč, in sicer novega teniškega igrišča ter
večnamenskega igrišča (predmet obravnavane investicije) za vadbo domačega, mednarodno
zelo uspešnega mažoretnega kluba ter za potrebe vadbe košarke, borilnih veščin in drugih
športnih društev v občini.

Vse navedene športne površine so javne, namenjene vrhunskemu in kakovostnemu športu,
izvajanju programov športne vzgoje ter rekreaciji prebivalcev lokalne skupnosti.

2.2. Uporabniki predvidenih večnamenskih vadbenih površin
Uporabniki predvidenih večnamenskih vadbenih površin bodo:
− Trebanjske mažorete,
16

−
−
−
−
−
−
−
−

Šola košarke Matjaža Smodiša,
Rokometni klub Trimo Trebnje,
Karate klub Trebnje,
Klub borilnih veščin »Fearless fighters«,
Športno društvo Trimko
Šolsko športno društvo občine Trebnje,
Osnovna šola Trebnje in
druga športna ter rekreativna društva in rekreativci.

Poleg vadbe se bodo lahko na večnamenskem igrišču odvijale tudi razne športne prireditve v
organizaciji navedenih uporabnikov.

Trebanjske mažorete

Trebanjske mažorete delujejo že dvajset let. Vsa leta se udeležujejo državnih tekmovanj, pri
čemer se vseskozi v vseh kategorijah uvrščajo med prve tri v državi.

Že 16-krat so se uvrstile na evropska tekmovanja, kjer v zadnjih letih posegajo tudi po odličjih.
V letošnjem letu so na evropskem tekmovanju v Franciji osvojile zlato medaljo v kategoriji
par junior, drugo mesto v kategoriji skupina kadet, tretje mesto v kategoriji skupina junior
in četrto mesto v kategoriji skupina senior.

Slika: Trebanjske mažorete med nastopom
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Vir: Kulturno umetniško društvo Občinski pihalni orkester Trebnje, www.godba-trebnje.si

V Trebnjem pleše prek 130 deklic v sedmih skupinah. Štiri skupine trenirajo v jedilnici OŠ
Trebnje – to so začetnice in se učijo osnov dela s palico, osnov mažoretnega plesa in se tako
pripravljajo za tekmovalne skupine. Tri skupine, v katerih je 65 mažoret, pa so tekmovalne
skupine. Te trenirajo le dvakrat tedensko po dve uri, saj je velik problem prostor za vadbo.
Dekleta morajo poleg vadbe tehnike dela z mažoretno palico in metov, trenirati tudi različne
zahtevne plesne tehnike, ki jih povezujejo v koreografijo. Za tekmovanje pripravijo dve
koreografiji – parado (kjer morajo prehoditi progo dolgo 60 m in široko 6 m) in figurativo oz.
vajo na mestu (kjer plešejo na označenem prostoru 12 x 12 m). Površina na kateri plešejo mora
biti ravna in ne groba, ter velika vsaj 12 x 12 m.
Slika: Trebanjske mažorete med plesom na treningu
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Dolgoletni uspehi so plod trdega dela, pri čemer sedaj Trebanjske mažorete trenirajo na
različnih lokacijah, in sicer:
− v telovadnici OŠ Trebnje, ki je prvenstveno v popoldanskih urah namenjena RK Trimo
Trebnje, zaradi česar imajo težave z usklajevanjem urnikov,
− v jedilnici OŠ Trebnje, kjer vadijo in osvajajo osnove mažoretnega plesa mlajše-začetne
skupine,
− v telovadnici podružnične šole Dolenja Nemška vas, ki je zelo zasedena in premajhna
za vadbo mažoretnih skupin ter
− na igrišču Športnega parka Trebnje, ki je zaradi podlage (grob asfalt) neprimerno za
mažoretni ples (več poškodb, uničevanje športne opreme).
Slika: Trening evropskih prvakinj pred odhodom na tekmovanje
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Tekmovanja so organizirana pretežno zunaj, zato so treningi na igrišču v Športnem parku
Trebnje najbolj potrebni in želeni. Trenutna asfaltna površina je pregroba, zato večkrat prihaja
do poškodb, prav tako pa se uničuje tudi športna oprema.

2.3. Razlogi za investicijsko namero
Obstaja več razlogov za investicijsko namero, med katerimi sta najpomembnejša zagotoviti
osnovne infrastrukturne pogoje (kakovostna podlaga) za vadbo in tekmovanja trebanjskim
mažoretam ter izboljšati pogoje za vadbo ostalim občinskim športnim društvom, osnovni šoli
ter trebanjskim rekreativcem na novih večnamenskih vadbenih površinah.

Natančneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so:
− izboljšati pogoje za kakovostni in vrhunski šport,
− izboljšati pogoje za delovanje Trebanjskih mažoret in ostalih občinskih športnih klubov
in društev,
− zmanjšati možnosti poškodb med mažoretami ter uničevanja športne opreme,
− izboljšati pogoje za športno udejstvovanje trebanjskih otrok ter privabiti v športna
društva in klube še več mladih,
− izboljšati pogoje za športno vzgojo na OŠ Trebnje,
− izboljšati možnosti za rekreacijo oziroma izboljšati pogoje za športno udejstvovanje in
zdrav načina življenja občanov,
− izboljšati pogoje za športne in kulturne prireditve v Športnem parku Trebnje,
− prispevati k celostni ureditvi Športnega parka Trebnje,
− izboljšati funkcionalnost Športnega parka Trebnje,
− zagotoviti kakovostne vadbene pogoje, s pomočjo katerih bodo trebanjske mažorete
in ostali športniki tudi v prihodnje dostojno zastopali Trebnje na državnih in evropskih
tekmovanjih ter
− izboljšati splošni življenjski standard občanov.
Na podlagi zgoraj navedenih razlogov in dejstva, da je Športni park Trebnje eden
najpomembnejših športnih objektov v trebanjski občini, saj je dobro zaseden od zgodnje
pomladi do pozne jeseni s strani širokega spektra uporabnikov (športna društva, šola,
športniki, rekreativci ...), ocenjujemo, da Športni park Trebnje in športna društva (Trebanjske
mažorete, RK Trimo Trebnje, Šola košarke Matjaža Smodiša, Karate klub Trebnje, Klub borilnih
veščin »Fearless fighters«, ŠD Trimko in drugi), ki vadijo in tekmujejo v njem zelo dobro
uresničujejo javni interes na področju športa.
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

Namen investicijske naložbe je izboljšati pogoje za vadbo trebanjskih mažoret, občinskih
športnih ekip, za izvajanje programov športne vzgoje, za športno udejstvovanje rekreativcev,
za druženje otrok ob športu, za zdrav, športni način življenja in za organizacijo raznih športnih
prireditev v Trebnjem z izgradnjo večnamenskega igrišča.

Cilj investicije je izgradnja novega večnamenskega igrišča, ki obsega:
− izvedbo vseh potrebnih rušitvenih in zemeljskih del,
− izvedbo vseh potrebnih gradbenih del za izgradnjo 544 m² velikih večnamenskih
vadbenih površin, vključno s polaganjem umetne mase EPDM 13 mm ter montažo
panelne ograje okoli igrišča.

Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami je sledeča:

Investicija je skladna z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji, ki je krovna
nacionalna razvojna strategija in ki posebno pozornost namenja gradnji in vzdrževanju
kakovostnih športnih objektov in spremljajoče infrastrukture pri čemer priporoča
večnamenskost le-teh, govori pa tudi o vlaganju države in lokalnih skupnosti za zagotavljanje
pogojev za razvoj športnih dejavnosti.

Investicija je skladna tudi z Regionalnim razvojni programom za obdobje 2014-2020 v razvojni
regiji Jugovzhodna Slovenija, in sicer sta v programskem delu RRP v poglavju »Človeški viri in
blaginja« pod ukrepom 2.3. »Izboljšanje kvalitete življenja ter povečanje družbene
povezanosti in socialne vključenosti vseh« med drugim navedeni investicijski aktivnosti:
− infrastruktura za umeščanje družbenih dejavnosti (sociala, zdravstvo, kultura, šport
ipd.) ter
− ozaveščanje in izobraževanje vseh generacij o zdravju in zdravem načinu življenja tudi
v povezavi s športnimi in rekreativnimi aktivnostmi (za povečevanje lastne delovne
sposobnosti in blaginje).
Občina Trebnje se bo prijavila na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje
športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018, kar pomeni, da je skladna s Pravilnikom o
pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/2007, 86/2010, 80/2012).
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Investicija je skladna tudi s cilji in načeli Letnega programa športa v Občini Trebnje za leto
2015 ter Letnega programa športa v Občini Trebnje za leto 2016. Zadnji navedeni cilj v letnih
programih je načrtovati gradnjo in vzdrževanje športnih objektov, kar bi delno uresničili tudi
izgradnjo novih vadbenih površin v Športnem parku Trebnje. Poleg omenjenega, pa bi zadostili
tudi cilju ohranjanja, in celo zvišanja, dosedanje ravni števila občanov, otrok, mladine in
študentov, ki se ukvarjajo s športom.
Načrtovana investicija je skladna tudi s Smernicami razvoja, programskimi izhodišči in
delovnim načrtom Športne zveze občin Trebnje in Mirna 2013-2020.

Investicija bo opredeljena tudi v načrtu razvojnih programov in občinskem proračunu.

4. PREDSTAVITEV VARIANT
4.1. Varianta 0: investicija se ne izvede
V kolikor se investicije ne bi izvedlo, ne bi prišlo do izgradnje večnamenskih vadbenih površin
v Športnem parku Trebnje, zaradi česar bi imele trebanjske mažorete (skupaj približno 130)
ter ostali trebanjski športniki in športna društva slabše pogoje za vadbo in tekmovanja. Slabši
bi ostali tudi pogoji za športno vzgojo (igrišče uporabljajo tudi trebanjski osnovnošolci) ter
rekreacijo.

Nerealizacija investicije bi negativno vplivala na delovanje Trebanjskih mažoret, ki zelo dobro
uresničujejo javni interes na področju športa. Prav tako bi ostale mažorete zaradi neprimerne
podlage še naprej bolj izpostavljene možnosti poškodb.

Brez investicije nekaterim trebanjskim športnim društvom, športnikom in rekreativcem, ki
trenirajo v Športnem parku Trebnje ta tudi v prihodnje ne bi omogočal kakovostnih pogojev
za vadbo, zaradi česar lahko govorimo o slabših pogojih za vrhunski, kakovostni in rekreativni
šport.

Neizvedba investicije in slabši infrastrukturni pogoji za šport bi negativno vplivali tudi na
animacijo mladih športnikov, saj bi bilo ob obstoječih, slabših pogojih v športna društva in
klube težje privabiti še več mladih.
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Z varianto 0 bi vadbene površine v Športnem parku Trebnje uporabljalo manj rekreativcev, kar
pomeni, da bi imela ohranitev obstoječega stanja negativen vpliv na zdrav način življenja
občanov Trebnjega.

Brez investicije ne bi prišlo do izboljšanja standarda družbenega okolja, katerega pomembni
kazalniki so tudi kakovost športne infrastrukture ter možnosti za zdrav način življenja in
aktivno preživljanje prostega časa.

4.2. Varianta 1: investicija se izvede
Realizacija investicije predvideva izgradnjo večnamenskih vadbenih površin v Športnem parku
Trebnje.
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Rušitvena in zemeljska dela

V sklopu rušitvenih del bodo odstranjeni table in konstrukcije košev za košarko, luči in
podstavki luči ter 75 m poškodovane ograje igrišča.

Zemeljska dela predvidevajo izkop približno 220 m³ zemlje III. kategorije za razširitev igrišča in
temelje opornega zidu.

V sklopu rušitvenih del je predvideno tudi rušenje asfaltne prevleke v debelini približno 10 cm.

Sledila bo izdelava gramoznega nasutja debeline približno 50 cm z utrditvijo ter izdelava finega
planuma, kot priprave za asfalt.

Gradbena dela

V sklopu gradbenih del bo najprej izvedeno betoniranje temeljev opornih zidov.

Sledila bo izdelava drenažnega asfalta, in sicer grobega asfalta v debelini 6 cm in finega asfalta
v debelini 3 cm.

Izdelani bodo podstavki za nove luči.

Gradbena dela predvidevajo tudi planiranje zemlje in zasaditev trave ter montažo betonskih
tlakovcev.

Montirana bo panelna ograja višine 2 m z vmesnimi stebri.

Zaključni sloj igrišča bo predstavljala umetna masa EPDM 13 mm.

Ob koncu bo izvedeno še črtanje črt.
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4.3. Izbira variante
Glede na opredelitev obeh variant je bila izbrana varianta 1 (investicija se izvede). To
utemeljimo s tem, da bodo le z varianto 1 na enem izmed najpomembnejših športnorekreacijskih objektov v Občini Trebnje, ki zelo dobro uresničuje javni interes na področju
športa, izboljšani pogoji za vadbo trebanjskih mažoret, za izvajanje programov športne
vzgoje, za športno udejstvovanje rekreativcev, za vadbo občinskih športnih ekip, za druženje
otrok ob športu, za zdrav, športni način življenja in za organizacijo raznih športnih prireditev.
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5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
5.1. Opredelitev vrste investicije
a. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)
__ Investicija v nakup

Adaptacija

X Novogradnja

Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev

Rekonstrukcija

__ Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev

________________________________________________________________________
Poleg tega pa tudi:

__ Če je podano državno poroštvo

ali če je vključeno v nacionalni program

b. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4.
členom):

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega
projekta) za določitev vrste dokumenta

manj od 300.000 EUR
•
•
•

če je objekt tehnološko zahteven
če bodo nastale pomembne finančne
posledice v času obratovanja in
če se bo projekt (so)financiral s
proračunskimi sredstvi

Identifikacija
Investicijskega
Projekta

Predinvesticijska
zasnova

Investicijski program

Ne

Ne

Ne, razen
Da

Da
Da

več od 300.000 in manj od 500.000 EUR

Da

Ne

Ne

več od 500.000 in manj od 2.500.000 EUR

Da

Ne

Da

več od 2.500.000 EUR

Da

Da

Da

Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati:
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X DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA

INVESTICIJSKI PROGRAM
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5.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah
Ocena stroškov investicije je izdelana na naslednjih osnovah:

1. Ocena stroškov izgradnje novih športnih površin v Športnem parku Trebnje je podana
na podlagi pridobljene ponudbe.
2. Vsi stroški so preračunani na cene november 2015 in so navedeni v EUR.
3. Tekoče cene so enake stalnim, saj bo investicija zaključena v manj kot letu dni, in sicer
najkasneje maja 2016.
4. Občina Trebnje se bo z obravnavano investicijo prijavila na javni razpis Fundacije za
šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018. Glede na
določila javnega razpisa lahko sredstva Fundacije predstavljajo največ 50 %
predračunske vrednosti celotne investicije, prav tako pa se DDV v kolikor investitor
nima pravice do odbitka DDV, ki mu je bil obračunan ob dobavah blaga in storitev, ta
šteje med upravičene stroške. To v primeru obravnavane investicije pomeni, da so vsi
stroški investicije hkrati tudi upravičeni stroški investicije.

Tabela: Vsi in hkrati upravičeni stroški investicije v stalnih in tekočih cenah

Postavka
1. Izvedbena dela

Stalne in tekoče
cene v EUR

Delež

62.302,50

81,97%

9.570,00

12,59%

52.732,50

69,38%

2. DDV

13.706,55

18,03%

Skupaj

76.009,05

100,00%

- rušitvena in zemeljska dela
- gradbena dela

Ker je v besedilu javnega razpisa podano opozorilo, da mora biti pri izdelavi dokumenta
identifikacije investicijskega projekta podana tudi vrednost investicije v neto znesku, se pravi
vrednost investicije brez DDV, je v nadaljevanju podana še tabela investicijske vrednosti brez
DDV.

Tabela: Vrednost investicije brez DDV v stalnih in tekočih cenah (neto vrednost)
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Postavka
1. Izvedbena dela
- rušitvena in zemeljska dela
- gradbena dela

Skupaj brez DDV - neto vrednost

Stalne in tekoče
cene v EUR

Delež

62.302,50

100,00%

9.570,00

15,36%

52.732,50

84,64%

62.302,50

100,00%

5.3. Dinamika izvajanja investicijske naložbe
Občina Trebnje predvideva, da bo investicijsko naložbo v celoti realizirala v letu 2016,
natančnejša dinamika izvajanja pa je sledeča:
Tabela: Dinamika vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah (v
EUR)
Postavka
1. Izvedbena dela

V letu 2016

Delež

62.302,50

81,97%

9.570,00

12,59%

52.732,50

69,38%

2. DDV

13.706,55

18,03%

Skupaj

76.009,05

100,00%

- rušitvena in zemeljska dela
- gradbena dela

Tabela: Dinamika vseh stroškov investicije brez DDV v stalnih in tekočih cenah – neto vrednost
(v EUR)
Postavka
1. Izvedbena dela
- rušitvena in zemeljska dela
- gradbena dela

Skupaj brez DDV - neto vrednost

V letu 2016

Delež

62.302,50

100,00%

9.570,00

15,36%

52.732,50

84,64%

62.302,50

100,00%
30

31

6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO
6.1. Strokovne podlage in dovoljenja
Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so upoštevani naslednji
dokumenti:

Zakonska podlaga:
− Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010),
− Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/2007,
86/2010, 80/2012),
− Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018 (Ur.l.
RS, št. 78/2015),
− Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013,
35/2014 – tehn. popravek).
Strokovne podlage za izvedbo investicije
− ponudba »Ureditev večnamenskega igrišča za vadbo mažoretnega kluba z opornimi
zidovi«, Zupančič gradbeništvo d.o.o., Trebnje, 30. 10. 2015,
− mnenje nacionalne panožne zveze, Mažoretna zveza Slovenije, Radeče, november
2015,
− mnenje Športne zveze občin Trebnje in Mirna, Trebnje, november 2015.

6.2. Lokacija
Investicija bo izvedena v občini Trebnje, ki leži na stičišču alpskega, dinarskega in
panonskega sveta. Na severovzhodu meji na občino Mirna, na vzhodu na občino MokronogTrebelno, na jugovzhodu na občino Mirna Peč, na jugu na občino Žužemberk, na zahodu na
občino Ivančna Gorica ter na severu na občini Šmartno pri Litiji in Litija.

Na celotnem območju občine Trebnje je 1. januarja 2015 živelo 12.181 prebivalcev. Površina
občine znaša 163,32 km², središče občine pa je naselje Trebnje, ki je razpotegnjeno
urbanizirano naselje v dolini spodnjega toka reke Temenice na Dolenjskem. Kraj leži ob
železnici in avtocesti Ljubljana - Novo mesto.

Investicija bo izvedena v središču naselja Trebnje, in sicer v Športnem parku Trebnje, ki se
nahaja pri Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje ter jugovzhodno od OŠ Trebnje.
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Slika: Lokacija Občine Trebnje in Trebnjega

Vir: Geopedia – interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije, www.geopedia.si, november 2015.

Slika: Lokacija novih večnamenskih vadbenih površin (ortofoto posnetek iz višine 200 m)

Vir: Prostorski informacijski sistem (PISO), www.geoprostor.net, november 2015.

Novo večnamensko igrišče bo zgrajeno na zemljišču s parcelno št. 90/1, k.o. 1422-Trebnje.
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Na območju investicije velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 50/2013, 35/2014 – tehn. popravek).
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Slika: Lokacija investicije (ortofoto posnetek iz višine 50 m)

Vir: Prostorski informacijski sistem (PISO), www.geoprostor.net, november 2015.

6.3. Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe
Podrobnejša razdelitev investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe je prikazana že v
točki 5.3.

6.4. Terminski plan
Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. Občina Trebnje
predvideva, da bo investicijo izvedla v letu 2016. Podrobnejši časovni načrt je podan v
naslednji tabeli.
Tabela: Časovni načrt investicije
Aktivnost

Začetek

Zaključek

1. Prijava na JR Fundacije za šport

november
2015

november 2015

2. Izgradnja novega večnamenskega igrišča

marec 2016

maj 2016

3. Posredovan zahtevek za izplačilo sredstev

/

junij 2016
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6.5. Varstvo okolja
Investicija nima nobenih negativnih vplivov na okolje, zato ni stroškov odprave negativnih
vplivov na okolje.

Varstvo okolja opredeljujemo še glede na sledeča izhodišča:

Učinkovitost izrabe naravnih virov

Izgradnja novega večnamenskega igrišča v Športnem parku Trebnje ne bo vplivala na
učinkovitost izrabe naravnih virov.

Okoljska učinkovitost

Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljša razpoložljiva
tehnika. Glede na naravo investicije pri tej točki ne zaznavamo drugih posebnosti.

Trajnostna dostopnost

Z obravnavano investicijo se ne izboljšuje trajnostne dostopnosti.

Zmanjševanje vplivov na okolje

Zaradi izvedbe investicije ne bo prišlo do zmanjševanja negativnih vplivov na okolje.

Posebna poročila o vplivih na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne.
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6.6. Kadrovskoorganizacijska shema
Zaradi izvedbe investicije ne bo prišlo do novih zaposlitev.

Za izvedbo investicije je odgovorna Občina Trebnje, odgovorna oseba investitorja pa je že po
funkciji župan Alojzij Kastelic.

Posamezne aktivnosti v zvezi s projektom vodi Darinka Trdina, vodja Oddelka za družbene
dejavnosti na Občini Trebnje.
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6.7. Viri financiranja investicijske naložbe
Celotna investicijska naložba bo predvidoma financirana iz naslednjih virov:

a)

Proračun Občine Trebnje:

Občina Trebnje bo za realizacijo investicije prispevala 50,00 % vseh stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah.

b)

Fundacija za šport:

Občina Trebnje se bo z obravnavano investicijo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018
(Uradni list RS, št. 78/2015).

Glede na določila Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/2007, 86/2010, 80/2012) lahko pri investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500,00 EUR brez
davka na dodano vrednost, sredstva Fundacije predstavljajo največ 50 % predračunske vrednosti celotne investicije.

Glede na to, da davek na dodano vrednost za obravnavano investicijo ni povračljiv bo Občina Trebnje Fundacijo za šport zaprosila za 38.004,52
EUR oziroma maksimalnih 50,00 % vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije.

Tabela: Vira financiranja vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije po letih v stalnih in tekočih cenah (v EUR)

Vir financiranja

2016

Delež

Občina Trebnje

38.004,53

50,00%

Fundacija za šport

38.004,52

50,00%

Skupaj

76.009,05

100,00%

Tabela: Vira financiranja vseh stroškov investicije brez DDV (neto vrednost) po letih v stalnih in tekočih cenah (v EUR)

Vir financiranja

2016

Delež

Občina Trebnje

24.297,98

39,00%

Fundacija za šport

38.004,52

61,00%

Skupaj

62.302,50

100,00%
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6.8. Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti
projekta
Nove večnamenske vadbene površine v Športnem parku Trebnje bodo imele po izgradnji
visoko stopnjo izrabe zmogljivosti, saj bodo polno uporabljene s strani športnih društev
(Trebanjske mažorete, RK Trimo Trebnje, Šola košarke Matjaža Smodiša, Karate klub Trebnje,
Klub borilnih veščin »Fearless fighters«, ŠD Trimko …) OŠ Trebnje ter rekreativcev, hkrati pa
bodo imele vse skupine uporabnikov kakovostnejše pogoje za vadbo, tekmovanja, športno
vzgojo in rekreacijo.

Ekonomsko je moč projekt upravičiti s pozitivnim vplivom, ki ga bo imel na:
− nadaljnje delovanje Trebanjskih mažoret ter ostalih športnih društev iz občine Trebnje
(dobri infrastrukturni pogoji so pogoj za uspešno delovanje klubov in društev),
− zdravje prebivalcev (boljši pogoji za športno udejstvovanje in zdrav način življenja,
posledično manj odsotnosti z dela zaradi bolezni in manj stroškov zdravstvenih
storitev),
− razvoj otrok (Trebanjske mažorete ter ostali trebanjski športni klubi mlade usmerjajo v
športni, zdrav način življenja),
− šport (tamkajšnji športniki bodo dobili boljše pogoje za vadbo in izvedbo tekmovanj),
− vzgojo in izobraževanje (osnovnošolci bodo imeli boljše pogoje za športno vzgojo),
− prepoznavnost občine (ob primernih infrastrukturnih pogojih bodo športna društva in
klubi, ki bodo vadili in tekmovali na novem večnamenskem igrišču tudi v prihodnje
dostojno zastopal barve trebanjske občine),
− razvoj Trebnjega (kakovost športne infrastrukture je pomemben dejavnik pri določitvi
standarda razvitosti določenega območja).
Iz primerjave finančne ocene koristi in stroškov družbenega okolja, ki so posledica izvedbe
obravnavane investicije ugotavljamo, da so koristi te bistveno večje od stroškov.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM
NAČRTOM

Glede na to, da je ocenjena vrednost investicije nižja od 300.000 EUR, vendar pa se bo
sofinancirala s proračunskimi sredstvi, zadostuje izdelava dokumenta identifikacije
investicijskega projekta.

Za obravnavano investicijo je bil izdelan idejni projekt.
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Pridobitev gradbenega dovoljenja za obravnavano investicijo ni potrebna.

41

8. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA
8.1. Izhodišča in projekcija prihodkov in stroškov
Ocena prihodkov in stroškov je izdelana na podlagi naslednjih izhodišč:

1. Zaradi izgradnje novih večnamenskih površin upravljavec ne bo generiral nobenih
prihodkov, prav tako pa ne bo imel nobenih dodatnih stroškov vzdrževanja športnih
površin v Športnem parku Trebnje.
2. Strošek amortizacije je upoštevan od celotne vrednosti investicije. Pri izračunih je
uporabljena z zakonom predpisana 3 % amortizacijska stopnja.
3. Kot začetek obratovanja novih večnamenskih površin je upoštevan 1. junij 2016, saj bo
investicija zaključena najkasneje maja 2016.

Tabela: Ocena prihodkov in stroškov

Leto

Prihodek

Strošek
poslovanja

Amortizacija

2015

RAZLIKA
0,00

2016

0,00

0,00

1.330,16

-1.330,16

2017-2048

0,00

0,00

2.280,27

-2.280,27

2049

0,00

0,00

1.710,20

-1.710,20

Skupaj

76.009,05

8.2. Likvidnostni tok
Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov. Pri tem so kot viri financiranja
upoštevana vsa sredstva.

Tabela: Likvidnostni tok investicije
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Leto

Prihodki

Viri
financiranja

Ostanek
vrednosti

SKUPAJ
PRILIVI

Viri
financiranja

Stroški
vzdrž.

SKUPAJ
ODLIVI

NETO
PRILIV

2015

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

76.009

76.009

76.009

0

76.009

0

2017-2048

0

0

0

0

0

2049

0

0

0

0

0

Skupaj

0
76.009

0

76.009
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8.3. Finančni tok
Finančni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka ob upoštevanju življenjske dobe
projekta in prejšnjih ocen prihodkov in stroškov.

Tabela: Finančni tok investicije

Leto

Priliv

Odliv

Neto odliv

2015

0

0

0

2016

0

76.009

-76.009

2017-2049

0

0

0

9. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV
9.1. Doba vračanja investicijskih sredstev
Upoštevajoč investicijsko vrednost, letni strošek amortizacije in dejstvo, da upravljavec zaradi
investicije ne bo generiral prihodkov in imel dodatnih stroškov vzdrževanja, se investicijska
naložba ne povrne v življenjski dobi projekta.
Glede na to, da gre za investicijo v nove večnamenske vadbene površine namenjene
kakovostnemu delovanju Trebanjskih mažoret in ostalih trebanjskih športnikov,
rekreativnemu športu ter športnemu udejstvovanju otrok, je to razumljivo.

9.2. Finančna neto sedanja vrednost
Za izračun finančne neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso življenjsko dobo diskontirani s 7 % diskontno stopnjo, ki je
predpisana z zakonom.

Tabela: Finančna neto sedanja vrednost investicije

Leto ekonomske
dobe projekta

Neto priliv

Kumulativa
neto prilivov

Diskontni
faktor

Diskontiran
neto priliv

2015

0

0

1,0000

0

2016

-76.009

-76.009

0,9346

-71.036

0

-76.009

***

2017 - 2049

0
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Skupaj

-71.036

*** Diskontni faktor znaša od 0,8734 v letu 2017 do 0,1002 v letu 2049.

Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove finančno neto sedanjo vrednost, ki je v tem
primeru negativna in znaša -71.036 EUR.

9.3. Finančna interna stopnja donosnosti
Finančna interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je finančna neto
sedanja vrednost enaka nič. Finančna interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno
stopnjo, ki je merilo za oceno pričakovanih rezultatov predlaganega projekta.

Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se projekt ne povrne v življenjski dobi, finančna
interna stopnja donosnosti ni izračunljiva oziroma je negativna.

9.4. Finančna relativna neto sedanja vrednost
Finančna relativna neto sedanja vrednost (FRNSV) je razmerje med finančno neto sedanjo
vrednostjo projekta (-71.036 EUR) in diskontiranimi investicijskimi stroški (71.036 EUR). V tem
primeru znaša FRNSV -1,0000.

9.5. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem
Z izvedbo investicije bodo Trebanjske mažorete (130 športnic) pridobile osnovne pogoje za
vadbo in tekmovanja (kakovostna podlaga), prav tako bodo z investicijo izboljšani pogoji za
vadbo nekaterih drugih trebanjskih športnikov (RK Trimo Trebnje, Šola košarke Matjaža
Smodiša, Karate klub Trebnje, Klub borilnih veščin »Fearless fighters«, ŠD Trimko …),
osnovnošolcev in rekreativcev.

Učinek investicije, ki se ga ne da ovrednotiti z denarjem je tudi ta, da bo investicija pozitivno
vplivala na nadaljnje delovanje Trebanjskih mažoret, ki so regijske nosilke mažoretnega plesa
in zelo dobro uresničujejo javni interes na področju športa.
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Kakovostni pogoji za športno udejstvovanje in rekreacijo bodo v trebanjska športna društva
privabili še večje število mladih, s čimer investicija posredno pozitivno vpliva na zdrav razvoj
trebanjskih otrok (zdrav način življenja).

Zaradi investicije bo površine Športnega parka Trebnje uporabljalo več rekreativcev, kar
pomeni, da bo imela pozitiven vpliv na zdrav način življenja občanov Trebnjega.

Investicija bo pozitivno vplivala tudi na standard družbenega okolja ter na razvoj Trebnjega,
saj je športna infrastruktura pomemben kazalnik razvitosti določenega območja.

Poleg naštetih je moč najti še vrsto drugih bolj posrednih nedenarnih pozitivnih učinkov
investicije.
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10. ZAKLJUČNA OCENA

Donosnost investicije v ekonomski dobi je negativna in se gledano iz ozkega finančnega vidika Občini Trebnje ne bo nikoli povrnila.

Izvedba investicijske naložbe je pomembna in opravičljiva z vidika nedenarnih učinkov, saj bo
izboljšala pogoje za vrhunski in kakovostni šport, športno vzgojo, rekreacijo ter organizacijo
športnih prireditev na prostem, hkrati bo omogočeno kakovostno delovanje nekaterih
trebanjskih športnih društev (predvsem Trebanjskih mažoret), ki delujejo v javnem interesu.

Nove večnamenske vadbene površine bodo dvignile standard družbenega okolja, omogočile
zdrav način življenja ter zdrav razvoj otrok.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljen projekt
z znanim terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je investicijska
naložba smiselna in upravičena.
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PRILOGE:

1. Podatki o izdelovalcu DIIP

2. Izjava izdelovalca DIIP
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Priloga štev.1

PODATKI O IZDELOVALCU DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA

Naziv:

Espri d.o.o.

Naslov:

Novi trg 11, 8000 Novo mesto

 (07) 39 35 700

E-pošta: blaz.malensek@espri.si

Matična številka:

5431484

Šifra dejavnosti:

74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje

Identifikacijska številka:

SI39899926

Poslovna banka:

BKS bank AG

Transakcijski račun:

SI56 3500 1000 0876 695

Odgovorna oseba:

Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon.
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Priloga štev.2

IZJAVA

Izjavljamo, da je dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Vadbene
površine za mažorete« izdelan skladno z »Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS, št.
60/2006, 54/2010).

Direktor:
Novo mesto, november 2015

Blaž Malenšek, univ.dipl.ekon.
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