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I. Občinski svet pooblašča župana Občine Trebnje, za potrditev Dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter investicijski program(IP) za 
Izgradnjo komunalne opreme v IC Trebnje – I faza, v predpisani obliki in ga 
uvrsti na dnevni red prve naslednje seje v seznanitev. 

 

 

 

 Alojzij Kastelic, l.r. 
ŽUPAN 

 

Priloge: 
- / 

 

Številka: 411-3/2016-2 

Datum: 24. 6. 2016  

 

OBČINSKI SVET  
OBČINE TREBNJE 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si


2/3 

Predlog pooblastila za potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) ter investicijski program(IP) za »Izgradnjo komunalne opreme v IC 
Trebnje – I faza« 
 
 
I. NASLOV 
 
Naslov gradiva se glasi: Predlog pooblastila za potrditev Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) ter investicijski program(IP) za »Izgradnjo komunalne 
opreme v IC Trebnje – I faza«. 
 
II. UVOD 
 
1. Razlogi za sprejetje  
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je v pretek 24. 6. 2016 objavilo javni 
razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-
2017. Namen izvedbe javnega razpisa je zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na 
določenih lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo 
vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in 
državni ravni. Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje investicijskih projektov 
(v nadaljevanju: operacij) dograditve  ali razširitve  ekonomsko-poslovne infrastrukture 
na območjih ekonomsko-poslovnih con, s ciljem prispevati k hitrejšemu razvoju 
gospodarstva na regionalni in državni ravni. Občina Trebnje se lahko na razpis prijavi z 
izgradnjo komunalne infrastrukture v industrijski coni Trebnje v sodelovanju z podjetjem 
REM d.o.o., ki namerava širiti svojo proizvodnjo na tem območju.  
Razlogi za sprejetje: 

 prekratek rok za pripravo potrebne investicijske dokumentacije, ter uskladitev le 
te s pogoji razpisa, 

 občinski svet se na naslednji seji seznani z potrjenim dokumentom. 
 
2. Ocena stanja 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je javni razpis objavilo 24. 6. 2016 končni 
rok za prijavo pa je 25. 7. 2016. Glede na kratko časovno obdobje, zahtevnostjo priprave 
ustrezne investicijske ter razpisne dokumentacije je smiselno, da se pooblasti župana 
Občine Trebnje za potrditev investicijske dokumentacije in s tem omogoči pravočasno 
prijavo na javni razpis. 
 
3. Pravna podlaga za sprejem odloka 

 Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 
/ZIPRS1617/ (Uradni list RS, št. 96/15),  

 Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 
96/15),  

 Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 
96/15),  

 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), 

 Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 33/15) 

 Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14-popr.), 

 Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14). 
 
4. Cilji in načela 
Cilj je uspešna prijava na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno 
infrastrukturo za obdobje 2016-2017 in s tem zagotovitev ustreznih pogojev za hitrejši 
razvoj gospodarstva na lokalni in regionalni ravni. 
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5. Ocena finančnih in drugih posledic 
Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem 
razpisu znaša 11.466.666,66 EUR. Sredstva se bodo v skladu s predvidenim 
financiranjem delila na Vzhodno (65,11 % razpisanih sredstev) in na Zahodno kohezijsko 
regijo (34,89 % razpisanih sredstev), v odvisnosti od sedeža samoupravne lokalne 
skupnosti, ki bo upravičena do sofinanciranja.  
 
V skladu s tem je za Vzhodno kohezijsko regijo namenjenih 7.466.666,66 EUR in za 
Zahodno kohezijsko regijo 4.000.000,00 EUR. 
 
Sofinancira se lahko največ 90 % upravičenih stroškov operacije, preostanek deleža (10 
%), zagotovi občina iz lastnih sredstev. 
 


