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Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in predlog 
investicijskega programa (IP) za »Izgradnjo pločnikov – posegi ob državnih 
cestah« 
 
I. NASLOV 
 
Naslov se glasi: Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in 
predlog investicijskega programa (IP) za »Izgradnjo pločnikov – posegi ob državnih 
cestah« 
 
II. UVOD 
 
1. Razlogi za sprejetje  

 
Občina Trebnje je 13. 2. 2017 prejela dopis Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, ki opredeljuje delež sredstev ter pogoje za prijavo projektov za 
sofinanciranje v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZFO-1). Predlaga se, da se 
del povratnih (kreditnih) sredstev po 23. členu ZFO-1 nameni za investicijo Izgradnjo 
pločnikov – posegi ob državnih cestah. Obstaja več razlogov za izvedbo investicije, med 
katerimi sta najpomembnejša z izgradnjo pločnikov, cestne razsvetljave in avtobusnih 
postajališč izboljšati prometno varnost ter dvigniti kakovost bivanja v občini Trebnje. 
 
2. Ocena stanja 

 
Občina Trebnje namerava izboljšati prometno varnost in pogoje za pešce z izgradnjo 
več pločnikov ob državnih cestah, ponekod urediti cestno razsvetljavo, v Čatežu pa tudi 
avtobusna postajališča. Lokacije predvidene prometne infrastrukture so: 

 na Čatežu ob državni cesti R3-652/1457, 

 ob JP 925371 ter LC 425001 od tovarne TEM Čatež d.d. do državne ceste R3-
652/1457, 

 med Veliko Loko in Trnjem ob državni cesti R3-652/1457, 

 v Trebnjem med bencinskim servisom OMV in uvozom v obrtno cono ob državni 
cesti R1-215/1162, 

 v naselju Štefan pri Trebnjem od priključka za Gorenjo Nemško vas do križišča 
in od križišča do železniške proge, oba odseka ob državni cesti R3-652/1457. 

Ob navedenih odsekih regionalnih ter občinskih cest sedaj ni pločnikov, prav tako ni 
urejene cestne razsvetljave, zaradi česar je ogrožena varnost pešcev. V Čatežu 
avtobusna postajališča niso ustrezno urejena, zaradi česar je v prvi vrsti ogrožena 
varnost šoloobveznih otrok.  
 
3. Pravna podlaga za sprejem odloka 
 

 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 
– ZUUJFO),  

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

 Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 

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

 Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14). 
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4. Cilji in načela 
 

Cilj investicije je zgraditi prometno infrastrukturo za pešce, kar obsega: 

 izgradnjo pločnikov: 

 na Čatežu ob državni cesti R3-652/1457 (cca 590 m), 

 ob JP 925371 ter LC 425001 od tovarne TEM Čatež d.d. do R3-
652/1457 (cca 250 m), 

 med Veliko Loko in Trnjem ob državni cesti R3-652/1457 (cca 680 m), 

 v Trebnjem med bencinskim servisom OMV in uvozom v obrtno cono ob 
državni cesti R1-215/1162 (cca 300 m), 

 v naselju Štefan pri Trebnjem od priključka za Gorenjo Nemško vas do 
križišča in od križišča do železniške proge, oba odseka ob državni cesti 
R3-652/1457 (cca 480 m), 

 izgradnjo cestne razsvetljave ter  

 izgradnjo ustreznih avtobusnih postajališč na Čatežu. 
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Skupna vrednost investicije znaša 908.289,41 EUR. 

 

Vir financiranja  2017 2018 2019 Skupaj  Delež 

Občina Trebnje iz proračuna 72.450,00 353.470,00 138.244,41 564.164,41 62,11% 

Občina Trebnje (kreditna sr. MGRT) 225.125,00   225.125,00 24,79% 

Direkcija RS za infrastrukturo 119.000,00   119.000,00 13,10% 

Skupaj 416.575,00 353.470,00 138.244,41 908.289,41 100,00% 

 
 

III. OBRAZLOŽITEV 

 
Obstaja več razlogov za izvedbo investicije, med katerimi sta najpomembnejša z 
izgradnjo pločnikov, cestne razsvetljave in avtobusnih postajališč izboljšati prometno 
varnost ter dvigniti kakovost bivanja v občini Trebnje. 
 
Natančneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so: 

 izboljšati prometno varnost otrok (izgradnja avtobusnih postajališč v Čatežu – v 
prvi vrsti bodo namenjena šoloobveznim otrokom, izgradnja pločnikov), 

 izboljšati prometno varnost tamkajšnjih prebivalcev, 

 izboljšati pogoje za pešce, 

 izboljšati vidljivost in posledično počutje udeležencev v prometu v večernem in 
nočnem času (cestna razsvetljava), 

 pozitivno vplivati na trajnostno dostopnost, 

 izboljšati infrastrukturno urejenost občine, 

 omogočiti trajnostni razvoj občine ter  

 izboljšati splošne pogoje bivanja za tamkajšnje prebivalce. 
 

Vsi našteti razlogi bodo pozitivno vplivali na razvoj in poseljenost občine Trebnje. 



 

 

OBČINA TREBNJE   
GOLIEV TRG 5 
8210 TREBNJE 
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PODPISI 
 

INVESTITOR: 
 
Naziv: Občina Trebnje                 Župan: 
Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
Odgovorna oseba investitorja: Alojzij Kastelic, župan 
 
 
Trebnje, marec 2017      ________________________ 
                 Žig in podpis    

 

 

OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE: 

 
Naziv: Občina Trebnje                 Župan: 
Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
Odgovorna oseba: Alojzij Kastelic, župan 
 
 
Trebnje, marec 2017      ________________________ 
                 Žig in podpis 

 

  

UPRAVLJAVEC: 
 
Naziv: Občina Trebnje                 Župan: 
Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
Odgovorna oseba upravljavca: Alojzij Kastelic, župan 
 
 
Trebnje, marec 2017      ________________________ 
                 Žig in podpis 

 

 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE: 
 
Naziv: Espri d.o.o.            Direktor: 
Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto          
Odgovorna oseba: mag. Blaž Malenšek, direktor 
 
 
Novo mesto, marec 2017   _______________________ 
                 Žig in podpis 
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PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 

Ime investicijskega projekta Izgradnja pločnikov – posegi ob državnih cestah  

  

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 prometno varnost in pogoje za pešce z izgradnjo 
hodnikov za pešce, cestne razsvetljave in avtobusnih 
postajališč ob državnih cestah 

  

Lokacija investicije Občina: Trebnje 
Naselja: Trebnje, Dolenja vas pri Čatežu, Čatež, Velika Loka, 
Trnje, Štefan pri Trebnjem 

  

Projektna dokumentacija / 

Investicijska dokumentacija DIIP 

  

Terminski plan Začetek izvedbenih del: 2017 
Zaključek izvedbenih del: 2019 
Predložitev zahtevka na MGRT: najkasneje 3. novembra 2017 

  

Vrednost investicije marca 2017 
(tekoče cene) 

Brez DDV: 744.499,53 EUR  
Z DDV:       908.289,41 EUR 

  

Viri financiranja Občina Trebnje iz proračuna, MGRT (nepovratna sredstva, ki 
Občini pripadajo po 23. členu ZFO-1), Direkcija RS za 
infrastrukturo 

Namen izdelave DIIP Opredelitev investicije, določitev virov sredstev, oddaja načrta 
porabe za sofinanciranje investicije v skladu z določili 23. 
člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) 
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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! 
 

mailto:obcina-trebnje@trebnje.si
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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:  mag. Blaž Malenšek 
 
Izpolnjevalec podatkov:   Rok Rebernik, univ.dipl.ekon. 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 

mailto:blaz.malensek@espri.si
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1.3. Navedba upravljavca prometne infrastrukture 
 
 
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 upravljavca: Alojzij Kastelic, župan 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
 
 

 

mailto:obcina-trebnje@trebnje.si
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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! 
 
 
 
 

mailto:obcina-trebnje@trebnje.si


 

IZGRADNJA PLOČNIKOV – POSEGI OB DRŽAVNIH CESTAH   
 

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA                                                                                 9 
 

2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA 
 

2.1. Sedanje stanje infrastrukture za pešce ob državnih cestah 
 
Občina Trebnje namerava izboljšati prometno varnost in pogoje za pešce z izgradnjo več 
pločnikov ob državnih cestah, ponekod urediti cestno razsvetljavo, v Čatežu pa tudi avtobusna 
postajališča. Lokacije predvidene prometne infrastrukture so: 

 na Čatežu ob državni cesti R3-652/1457, 

 ob JP 925371 ter LC 425001 od tovarne TEM Čatež d.d. do državne ceste R3-652/1457, 

 med Veliko Loko in Trnjem ob državni cesti R3-652/1457, 

 v Trebnjem med bencinskim servisom OMV in uvozom v obrtno cono ob državni cesti 
R1-215/1162, 

 v naselju Štefan pri Trebnjem od priključka za Gorenjo Nemško vas do križišča in od 
križišča do železniške proge, oba odseka ob državni cesti R3-652/1457. 

 
Ob navedenih odsekih regionalnih ter občinskih cest sedaj ni pločnikov, prav tako ni urejene 
cestne razsvetljave, zaradi česar je ogrožena varnost pešcev. 
 
V Čatežu ni avtobusnih postajališč, zaradi česar je v prvi vrsti ogrožena varnost šoloobveznih 
otrok.  
 
 

2.2. Razlogi za investicijsko namero 
 
Obstaja več razlogov za izvedbo investicije, med katerimi sta najpomembnejša z izgradnjo 
pločnikov, cestne razsvetljave in avtobusnih postajališč izboljšati prometno varnost ter dvigniti 
kakovost bivanja v občini Trebnje. 
   
Natančneje opredeljeni razlogi za investicijsko namero so: 

 izboljšati prometno varnost otrok (izgradnja avtobusnih postajališč v Čatežu – v prvi 
vrsti bodo namenjena šoloobveznim otrokom, izgradnja pločnikov), 

 izboljšati prometno varnost tamkajšnjih prebivalcev, 

 izboljšati pogoje za pešce, 

 izboljšati vidljivost in posledično počutje udeležencev v prometu v večernem in 
nočnem času (cestna razsvetljava), 

 pozitivno vplivati na trajnostno dostopnost, 

 izboljšati infrastrukturno urejenost občine, 

 omogočiti trajnostni razvoj občine ter  

 izboljšati splošne pogoje bivanja za tamkajšnje prebivalce. 
 

Vsi našteti razlogi bodo pozitivno vplivali na razvoj in poseljenost občine Trebnje. 
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE 
 
 
Namen investicije je izboljšati prometno varnost in pogoje za pešce z izgradnjo hodnikov za 
pešce, cestne razsvetljave in avtobusnih postajališč ob državnih cestah in občinski cesti. 
 
 
Cilj investicije je zgraditi prometno infrastrukturo za pešce, kar obsega: 

 izgradnjo pločnikov: 
 na Čatežu ob državni cesti R3-652/1457 (cca 590 m), 

 ob JP 925371 ter LC 425001 od tovarne TEM Čatež d.d. do R3-652/1457 (cca 250 m), 

 med Veliko Loko in Trnjem ob državni cesti R3-652/1457 (cca 680 m), 

 v Trebnjem med bencinskim servisom OMV in uvozom v obrtno cono ob državni cesti R1-
215/1162 (cca 300 m), 

 v naselju Štefan pri Trebnjem od priključka za Gorenjo Nemško vas do križišča in od križišča do 
železniške proge, oba odseka ob državni cesti R3-652/1457 (cca 480 m), 

 izgradnjo cestne razsvetljave ter  

 izgradnjo avtobusnih postajališč na Čatežu. 
 
 
Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami je sledeča: 
 
Strategija razvoja Slovenije 2014 -2020 
Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna razvojna strategija, 
ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Investicijo lahko najdemo 
v prioritetnem področju »Konkurenčno gospodarstvo«, kjer je med drugim zapisano, da je 
treba izkoristiti in izboljšati obstoječo prometno infrastrukturo, da izboljšamo dostop do trga 
dela, potrošnikov in dobavnih verig za podjetja in dostopnost do večjih urbanih središč in 
turističnih destinacij oz. območij (povečati konkurenčnost regij/območij). 
 
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –2020 
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (11. 
december 2014) je dokument, v katerem so predstavljene prednostne osi izbranih 
prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014 – 2020, z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev 
EU 2020. Dokument je izhodišče za nadaljnja usklajevanja tako na ravni države (ministrstva in 
drugi deležniki), kot tudi z Evropsko komisijo. 
 
V dokumentu je v opisu prenostne osi »2.7. Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje 
trajnostne mobilnosti« med drugim navedeno, da bodo ukrepi temeljili na ugotovljenih ozkih 
grlih in ključnih ovirah pri razvoju javne prometne infrastrukture. S tem se bo opredelilo 
ključne ukrepe in investicijske projekte, ki bodo prispevali k razvoju regij in gospodarstva, 
zagotavljali mobilnost prebivalstva ter prispevali k zdravju prebivalcev z vidika varstva okolja 
ter spodbujanja gibanja. 
 
Program državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2017  
V programu državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije je v poglavju 
»Podjetnost« eno izmed investicijskih področij tudi »Prometna infrastruktura«. Na podlagi 
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usmeritve iz Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020 je treba v sklopu obravnavanega 
programa zagotoviti ustrezne prometne povezave, izboljšati dostopnost do večjih urbanih 
središč (povečati konkurenčnost regij/območij), posodobiti javni promet, zlasti železniško 
infrastrukturo, zmanjšati emisije toplogrednih plinov iz prometa in izboljšati varnost v 
prometu. 
 
Regionalni razvojni program za obdobje 2014 – 2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija 
Investicija je skladna z Regionalnim razvojnim programom za obdobje 2014 – 2020 v razvojni 
regiji Jugovzhodna Slovenija, in sicer z enim izmed petih specifičnih ciljev področja 
»Infrastruktura, okolje in prostor«, tj. specifičnim ciljem 3.1 »Izboljšanje dostopnosti in 
trajnostna mobilnost v regiji«, v sklopu katerega se želi doseči zmanjševanje razlik v prometno 
- infrastrukturni opremljenosti med urbanimi območji in podeželjem ter med razvitejšimi in 
manj razvitimi deli regije. 
 
Načrt razvojnih programov Občine Trebnje 
Investicija je opredeljena tudi v občinskem Načrtu razvojnih programov. 
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4. PREDSTAVITEV VARIANT 
 

4.1. Varianta 0: investicija se ne izvede 
 
V primeru, da do investicije ne bi prišlo, ne bi prišlo do izgradnje pločnikov ob odsekih državnih 
cest in občinski cesti, prav tako ne bi prišlo do izgradnje cestne razsvetljave ter avtobusnih 
postajališč.  
 
Brez pločnikov bi ostala prometna varnost za pešce ob obravnavanih odsekih cest slaba. Skrb 
zbujajoča pa bi ostala tudi ogrožena varnost šoloobveznih otrok, ki se z avtobusom vozijo v 
šolo, saj ne bi prišlo do izgradnje avtobusnih postajališč. 
 
Ob nekaterih odsekih ne bi prišlo do izgradnje cestne razsvetljave, zaradi česar bi vidljivost v 
večernih in nočnih urah ter prometna varnost ostali slabši. 
 
Brez investicije in izgradnje osnovne prometne infrastrukture, se kakovost bivalnega okolja v 
naseljih Trebnje, Dolenja vas pri Čatežu, Čatež, Velika Loka, Trnje in Štefan pri Trebnjem ne bi 
izboljšala. 
 
Glede na pomembnost prometne infrastrukture pri razvoju določenega območja, bi lahko 
imela neizvedba investicije na nekaterih območjih za posledico depopulacijo. 
 
 

4.2. Varianta 1: investicija se izvede 
 
Za investicijo je predvidena izgradnja prometne infrastrukture na odsekih državnih cest v 
naseljih Trebnje, Dolenja vas pri Čatežu, Čatež, Velika Loka, Trnje in Štefan pri Trebnjem, v 
naselju Dolenja vas pri Čatežu pa bo pločnik zgrajen tudi ob občinski cesti. 
 
Investicija obsega: 

 izgradnjo pločnikov, 

 izgradnjo cestne razsvetljave ter 

 izgradnjo avtobusnih postajališč. 
 
Na Čatežu bo zgrajen približno 590 m dolg pločnik ob državni cesti R3-652/1457, ob cesti pa 
bodo zgrajena tudi avtobusna postajališča. 
 
V tem delu občine bo v naselju Dolenja vas pri Čatežu, in sicer ob JP 925371 ter LC 425001 od 
tovarne TEM Čatež d.d. do državne ceste R3-652/1457 zgrajen približno 250 m dolg pločnik. 
 
Med Veliko Loko in Trnjem bo ob državni cesti R3-652/1457 zgrajen približno 680 m dolg 
pločnik. Na tem odseku bodo sanirane tudi cestne površine. 
  
V Trebnjem bo med bencinskim servisom OMV in uvozom v obrtno cono ob državni cesti R1-
215/1162 zgrajen približno 300 m dolg pločnik. 
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V naselju Štefan pri Trebnjem bosta zgrajena dva odseka pločnikov, in sicer od priključka za 
Gorenjo Nemško vas do križišča v dolžini približno 280 m in od križišča do železniške proge v 
dolžini približno 200 m. Oba odseka pločnikov bosta zgrajena ob državni cesti R3-652/1457. Za 
ta del investicije je podjetje IBT Biro Projektiva d.o.o. izdelalo idejno zasnovo, po kateri bosta 
nova pločnika širine 1,70 m z bankino 0,50 m, prav tako pa bosta izvedena ustrezna razširitev 
vozišča v krivini (križišču) ter cestna razsvetljava. 
 
Cestna razsvetljava ter druga manjkajoča prometna infrastruktura bo zgrajena tudi na drugih 
odsekih, na katerih in v kakšnem obsegu pa bo znano po izdelavi projektne dokumentacije. 
 
 

4.3. Izbira variante 
 

Glede na opredelitev obeh variant je edina smiselna varianta 1 (investicija se izvede). To 
utemeljujemo s tem, da bo izboljšana prometna varnost ter da je urejena prometna 
infrastruktura pogoj za zdrav razvoj določenega območja, hkrati je trenutno stanje ob 
navedenih odsekih cest slabo, zaradi česar je izvedba investicije smiselna. 
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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 

Identifikacija 
Investicijskega 

Projekta 

Predinvesticijska 
zasnova 

Investicijski program 

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 

Ne, razen 
Da 

 
Da 
Da 

 
 

Ne 

 
 

Ne 

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: 
 
 
 X    DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
       PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 
 
 X    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. Stroški vseh postavk investicije z izjemo izvedbenih dela v naselju Štefan pri Trebnjem 
so ocenjeni s strani strokovne službe Občine Trebnje. 
 

2. Stroški izvedbenih del v naselju Štefan pri Trebnjem so podani na podlagi popisa del z 
oceno vrednosti, ki ga je izdelalo podjetje IBT Biro Projektiva d.o.o. 
 

3. Vsi stroški so preračunani na cene marec 2017 in so navedeni v EUR. 
 
4. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske 

analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2016 za leto  
2018 napoveduje 1,5 % porast cen, kakršno upoštevamo tudi za leto 2019. 

 
5. Občina Trebnje bo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja 

predpise s področja lokalne samouprave, kamor spada tudi Zakon o financiranju občin 
(ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 - ZUUJFO), oddala 
načrt porabe za sofinanciranje investicije v skladu z določili 23. člena Zakona o 
financiranju občin (ZFO-1). Na podlagi pravil pri pripravi načrtov porabe ugotavljamo, 
da so do sofinanciranja v skladu z določili 23. člena ZFO-1 upravičeni vsi stroški 
investicije vključno z davkom na dodano vrednost (ni povračljiv), in sicer od datuma 
potrditve DIIP in izdanega sklepa o uvrstitvi investicije v NRP ter izvedbe javnega 
naročila dalje. 
 

 
Tabela: Vsi in hkrati upravičeni stroški investicije v stalnih in tekočih cenah – DDV je prikazan 
kot samostojna postavka 
 

Postavka 
Stalne cene 

v EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 

1. Načrti in druga projektna dok. 22.131,15 2,46% 22.131,15 2,44% 

2. Izvedbena dela 705.401,41 78,46% 712.905,26 78,49% 

   - pločnik Čatež 281.636,12 31,33% 285.245,91 31,40% 

   - pločnik Velika Loka - Trnje 209.016,39 23,25% 209.016,39 23,01% 

   - pločnik od OMV do OC 40.377,94 4,49% 40.983,61 4,51% 

   - pločnik Štefan pri Trebnjem 174.370,96 19,40% 177.659,35 19,56% 

3. Strokovni nadzor gradnje 9.360,78 1,04% 9.463,12 1,04% 

Skupaj brez DDV 736.893,34 81,97% 744.499,53 81,97% 

DDV - 22 % 162.116,53 18,03% 163.789,88 18,03% 

Skupaj 899.009,87 100,00% 908.289,41 100,00% 
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Tabela: Vsi in hkrati upravičeni stroški investicije v stalnih in tekočih cenah – DDV je vključen v 
vrednostih postavk 
 

Postavka 
Stalne cene 

v EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 

1. Načrti in druga projektna dok. 27.000,00 3,00% 27.000,00 2,97% 

2. Izvedbena dela 860.589,71 95,73% 869.744,41 95,76% 

   - pločnik Čatež 343.596,06 38,22% 348.000,00 38,31% 

   - pločnik Velika Loka - Trnje 255.000,00 28,36% 255.000,00 28,07% 

   - pločnik od OMV do OC 49.261,08 5,48% 50.000,00 5,50% 

   - pločnik Štefan pri Trebnjem 212.732,57 23,66% 216.744,41 23,86% 

3. Strokovni nadzor gradnje 11.420,15 1,27% 11.545,00 1,27% 

Skupaj 899.009,87 100,00% 908.289,41 100,00% 
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5.3. Dinamika izvajanja investicijske naložbe 
 
Občina predvideva, da bo investicijsko naložbo realizirala med letoma 2017 in 2019. 
Predvidena dinamika izvajanja je sledeča: 
  
Tabela: Dinamika vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije v stalnih cenah – DDV je 
prikazan kot samostojna postavka (v EUR) 
 

Postavka 2017 2018 2019 Skupaj Delež 

1. Načrti in druga projekt. dok. 22.131,15   22.131,15 2,46% 

2. Izvedbena dela 315.573,77 281.030,45 108.797,19 705.401,41 78,46% 

   - pločnik Čatež 40.983,61 240.652,51  281.636,12 31,33% 

   - pločnik Velika Loka - Trnje 209.016,39   209.016,39 23,25% 

   - pločnik od OMV do OC  40.377,94  40.377,94 4,49% 

   - pločnik Štefan pri Trebnjem 65.573,77  108.797,19 174.370,96 19,40% 

3. Strokovni nadzor gradnje 3.750,00 4.417,35 1.193,43 9.360,78 1,04% 

Skupaj brez DDV 341.454,92 285.447,80 109.990,62 736.893,34 81,97% 

DDV - 22 % 75.120,08 62.798,51 24.197,94 162.116,53 18,03% 

Skupaj 416.575,00 348.246,31 134.188,56 899.009,87 100,00% 

 
 
Tabela: Dinamika vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije v tekočih cenah – DDV je 
prikazan kot samostojna postavka (v EUR) 
 

Postavka 2017 2018 2019 Skupaj Delež 

1. Načrti in druga projekt. dok. 22.131,15   22.131,15 2,44% 

2. Izvedbena dela 315.573,77 285.245,91 112.085,58 712.905,26 78,49% 

   - pločnik Čatež 40.983,61 244.262,30  285.245,91 31,40% 

   - pločnik Velika Loka - Trnje 209.016,39   209.016,39 23,01% 

   - pločnik od OMV do OC  40.983,61  40.983,61 4,51% 

   - pločnik Štefan pri Trebnjem 65.573,77  112.085,58 177.659,35 19,56% 

3. Strokovni nadzor gradnje 3.750,00 4.483,61 1.229,51 9.463,12 1,04% 

Skupaj brez DDV 341.454,92 289.729,52 113.315,09 744.499,53 81,97% 

DDV - 22 % 75.120,08 63.740,48 24.929,32 163.789,88 18,03% 

Skupaj 416.575,00 353.470,00 138.244,41 908.289,41 100,00% 
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Tabela: Dinamika vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije v stalnih cenah – DDV je 
vključen v vrednostih postavk (v EUR) 
 

Postavka 2017 2018 2019 Skupaj Delež 

1. Načrti in druga projekt. dok. 27.000,00   27.000,00 3,00% 

2. Izvedbena dela 385.000,00 342.857,14 132.732,57 860.589,71 95,73% 

   - pločnik Čatež 50.000,00 293.596,06  343.596,06 38,22% 

   - pločnik Velika Loka - Trnje 255.000,00   255.000,00 28,36% 

   - pločnik od OMV do OC  49.261,08  49.261,08 5,48% 

   - pločnik Štefan pri Trebnjem 80.000,00  132.732,57 212.732,57 23,66% 

3. Strokovni nadzor gradnje 4.575,00 5.389,16 1.455,99 11.420,15 1,27% 

Skupaj 416.575,00 348.246,31 134.188,56 899.009,87 100,00% 

 
 
Tabela: Dinamika vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije v tekočih cenah – DDV je 
vključen v vrednostih postavk (v EUR) 
 

Postavka 2017 2018 2019 Skupaj Delež 

1. Načrti in druga projekt. dok. 27.000,00   27.000,00 2,97% 

2. Izvedbena dela 385.000,00 348.000,00 136.744,41 869.744,41 95,76% 

   - pločnik Čatež 50.000,00 298.000,00  348.000,00 38,31% 

   - pločnik Velika Loka - Trnje 255.000,00   255.000,00 28,07% 

   - pločnik od OMV do OC  50.000,00  50.000,00 5,50% 

   - pločnik Štefan pri Trebnjem 80.000,00  136.744,41 216.744,41 23,86% 

3. Strokovni nadzor gradnje 4.575,00 5.470,00 1.500,00 11.545,00 1,27% 

Skupaj 416.575,00 353.470,00 138.244,41 908.289,41 100,00% 
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6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

6.1. Strokovne podlage in dovoljenja 
 
Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so upoštevani naslednji akti in 
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, 27/2016), 

 Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 
14/2015 - ZUUJFO), 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, 
št. 80/2016), 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013, 
35/2014 – tehn. popr., 49/2016). 

 
 
Strokovne podlage za izvedbo investicije: 

 

 Idejna zasnova (IDZ) »Dograditev hodnika za pešce ob cesti R3-652/1457 Moravče – 
Čatež – Trebnje (Pluska) od km 15,120 do km 15,584 – 1. etapa«, št. projekta 0072/051, 
IBT Biro Projektiva d.o.o., Ljubljana, julij 2016, 

 dokument »Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018«, št. 
4100-1/2017/2, Ministrstvo za gospodarski razvoj, 7. februar 2017, 

 Prostorski informacijski sistem občin – PISO, http://www.geoprostor.net/piso/, marec 
2017, 

 Geopedia – interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije, www.geopedia.si, marec 
2017. 

 
 

6.2. Lokacija 
 
Investicija bo izvedena v občini Trebnje, ki leži na stičišču alpskega, dinarskega in panonskega 
sveta. Na vzhodu meji na občini Mirna in Mokronog-Trebelno, na jugu na občini Mirna Peč in 
Žužemberk, na zahodu na občino Ivančna Gorica ter na severu na občini Šmartno pri Litiji in 
Litija. 
  
Prometna infrastruktura (pločniki, cestna razsvetljava, avtobusna postajališča) bodo zgrajeni 
ob državnih cestah in občinski cesti. Gre za odseke: 

 na Čatežu ob državni cesti R3-652/1457 v dolžini približno 590 m, 

 ob JP 925371 ter LC 425001 od tovarne TEM Čatež d.d. do državne ceste R3-652/1457 
v dolžini približno 250 m, 

 med Veliko Loko in Trnjem ob državni cesti R3-652/1457 v dolžini približno 680 m, 
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 v Trebnjem med bencinskim servisom OMV in uvozom v obrtno cono ob državni cesti 
R1-215/1162 v dolžini približno 300 m ter 

 v naselju Štefan pri Trebnjem od priključka za Gorenjo Nemško vas do križišča in od 
križišča do železniške proge, ob cesti R3-652/1457 v skupni dolžini približno 480 m. 

 
Slika: Lokacija občine Trebnje ter odsekov, kjer je predvidena izgradnja pločnikov in druge 
prometne infrastrukture 

 
Vir: Geopedia - interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije, http://www.geopedia.si, marec 2017. 

 
Slika: Lokacije investicije 

 
Vir osnovne karte: Prostorski informacijski sistem občin – PISO, http://www.geoprostor.net/piso/, marec 2017. 

http://www.geoprostor.net/piso/
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Prostorski akt, ki velja na območju investicije je Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013, 35/2014 – tehn. popr., 49/2016). 
 
 

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. Časovni načrt 
 
Občina predvideva, da bo investicijsko naložbo realizirala med letoma 2017 in 2019, in sicer v 
skladu z naslednjim časovnim načrtom: 

 oddaja načrta porabe na MGRT:    marec 2017, 

 vsa potrebna dokumentacija:    2017 

 pločnik Dolenja vas pri Čatežu:    2017, 

 pločnik Velika Loka - Trnje:     2017, 

 pločnik Štefan pri Trebnjem (od križišča do žel. proge): 2017 , 

 pločnik Čatež:       2018, 

 pločnik OMV – obrtna cona:     2018, 

 pločnik Štefan pri Trebnjem (prikl. G. Nem. vas – križišče): 2019,  

 izstavitev zahtevka za izplačilo kreditnih sredstev MGRT: do 3. novembra 2017. 
 
 

6.5. Varstvo okolja 
 
Investicija nima nobenih negativnih vplivov (kvečjemu pozitivne) na okolje, zato ni stroškov 
odprave negativnih vplivov na okolje. 
 
Predvideni vplivi na okolje, ki bi bili lahko povzročeni med novogradnjo prometne 
infrastrukture, bodo časovno omejeni samo na dobo izvajanja izvedbenih del. Vplivi bodo 
posledica ureditve gradbišča in prisotnosti mehanizacije.  
 
Ocenjuje se, da bodo vplivi na okolje, ki bodo nastajali v času izvedbenih del zaradi količinske, 
prostorske in časovne omejenosti sprejemljivi za okolje, zato ne bo stroškov odprave 
negativnih vplivov na okolje. 
 
Tudi po dokončanju del investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje.  
 
Varstvo okolja opredeljujemo glede na sledeča izhodišča: 
 
Učinkovitost izrabe naravnih virov: 
Investicija nima vpliva na učinkovitost izrabe naravnih virov. 
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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: 
Investicija je naravnana v izboljšanje trajnostne dostopnosti, saj bodo z izgradnjo pločnikov in 
cestne razsvetljave izboljšani prometna varnost in pogoji za pešce, zaradi česar lahko 
pričakujemo povečanje števila pešcev oziroma sprehajalcev. 
 
Trajnostna dostopnost bo izboljšana tudi z izgradnjo avtobusnih postajališč. 
 
Zmanjševanje vplivov na okolje: 
Z izvedbo investicije bo prišlo do zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje, saj se bo zaradi novih 
pločnikov več tamkajšnjih prebivalcev na željeni cilj namesto z motornim vozilom odpravilo 
peš.  
 
Posebna poročila o vplivih na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne. 
 
 

6.6. Kadrovskoorganizacijska shema  
 
Upravljanje z občinsko prometno infrastrukturo 
 
Z občinsko prometno infrastrukturo upravlja Občina Trebnje, odgovorna oseba upravljavca pa 
je župan Alojzij Kastelic.  
 
 
Kadrovska sposobnost vlagatelja 
 
Odgovorna oseba:  
Za izvedbo investicije je odgovorna Občina Trebnje, odgovorna oseba investitorja pa je župan 
Alojzij Kastelic, ki je od kar je na položaju župana uspešno realiziral že vrsto infrastrukturnih 
investicij, kot npr. Kanalizacijski sistem Veliki Gaber, Izgradnja vodohrana Medvedjek in 
zamenjava cevovoda Medvedjek – Temenica, Kanalizacija Dolenja Nemška vas, Vodohran 
Pekel idr.  
 
Vodja projekta: 
Vodja projekta je Franci Starbek, vodja Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na Občini 
Trebnje.  
 
Pri projektu bo vodil posamezne aktivnosti v zvezi z investicijo, in sicer izdelavo potrebne 
dokumentacije, pripravo in oddajo načrta porabe na MGRT, izbor izvajalca izvedbenih del, 
izstavitev zahtevkov za sofinanciranje in podobno. 
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6.7. Viri financiranja investicijske naložbe 
 
Investicija bo predvidoma financirana iz dveh virov, in sicer: 
 
 
a) Proračuna Občine Trebnje: 

 
Občina Trebnje bo iz proračuna za realizacijo investicije prispevala sredstva v višini 62,11 % 
vrednosti investicije v tekočih cenah. 
 
 
b) Občina Trebnje (kreditna sredstva MGRT): 

 
Občina Trebnje bo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja predpise s 
področja lokalne samouprave, kamor spada tudi Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni 
list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 - ZUUJFO), oddala načrt porabe za 
sofinanciranje investicije v skladu z določili 23. člena ZFO-1.  
 
Skladno z dokumentom »Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 
2018«, št. 4100-1/2017/2, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo 
februarja 2017, pripada Občini Trebnje v letu 2017 258.575 EUR povratnih (kreditnih) 
sredstev. Z obravnavano investicijo bo Občina Trebnje zaprosila za 225.125 EUR kreditnih 
sredstev v letu 2017. 
 
 
c) Družba Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI): 

 
Predvideno je, da bo DRSI sofinancirala del investicije, ki se nanaša na izgradnjo prometne 
infrastrukture Velika Loka – Trnje, pri čemer bo prispevala 13,10 % vrednosti investicije v 
tekočih cenah. 
 
 
Tabela: Viri financiranja vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije po letih v stalnih cenah 
(v EUR) 
 

Vir financiranja  2017 2018 2019 Skupaj  Delež 

Občina Trebnje iz proračuna 72.450,00 348.246,31 134.188,56 554.884,87 61,72% 

Občina Trebnje (kreditna sr. MGRT) 225.125,00   225.125,00 25,04% 

Družba RS za infrastrukturo 119.000,00   119.000,00 13,24% 

Skupaj 416.575,00 348.246,31 134.188,56 899.009,87 100,00% 

 
 
  



 

IZGRADNJA PLOČNIKOV – POSEGI OB DRŽAVNIH CESTAH   
 

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA                                                                                 24 
 

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

Vir financiranja  2017 2018 2019 Skupaj  Delež 

Občina Trebnje iz proračuna 72.450,00 353.470,00 138.244,41 564.164,41 62,11% 

Občina Trebnje (kreditna sr. MGRT) 225.125,00   225.125,00 24,79% 

Družba RS za infrastrukturo 119.000,00   119.000,00 13,10% 

Skupaj 416.575,00 353.470,00 138.244,41 908.289,41 100,00% 

 
 

6.8. Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti 
projekta 
 
Obravnavana prometna infrastruktura bo izvedena tako, da bo stopnja izrabe zmogljivosti 
visoka, saj bo z izgradnjo pločnikov, cestne razsvetljave in avtobusnih postajališč, izboljšana 
prometna varnost, prav tako pa bodo tamkajšnji prebivalci dobili kakovostnejše bivalno okolje. 
 
Iz ekonomskega vidika lahko investicijo upravičimo sledeče: 

 izboljšala se bo prometna varnost (novi pločniki, cestna razsvetljava in avtobusna 
postajališča bodo zmanjšali možnost nastanka prometnih nesreč), 

 izboljšali se bodo pogoji za pešce (več tamkajšnjih prebivalcev se bo do željenih ciljev 
odpravilo peš – manj prevoznih stroškov), 

 izboljšali se bodo pogoji vse udeležence v prometu (boljša vidljivost v večernem in 
nočnem času – manj možnosti, da pride do prometne nesreče), 

 omogočen bo nadaljnji razvoj območja, 

 izboljšani bodo vplivi na okolje (manj okolju škodljivih izpustov) ter 

 izboljšal se bo komunalni in posledično tudi življenjski standard. 
 
Nova prometna infrastruktura bo omogočila varnejše gibanje pešcev ter pozitivno vplivala na 
razvoj in poseljenost obravnavanih delov občine.   
 
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 NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM 
NAČRTOM 
 
 
Glede na to, da je ocenjena vrednost investicije višja od 500.000 EUR in nižja od 2.500.000 
EUR, bo treba izdelati še investicijski program. 
 
Vsa za realizacijo investicije potrebna projektna in druga dokumentacija bo predvidoma 
izdelana še v letu 2017. 
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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: SI 39899926 
 
Poslovna banka:  BKS bank AG 
 
Transakcijski račun:  SI56 3500 1000 0876 695 
 
Odgovorna oseba:  mag. Blaž Malenšek 
 

mailto:blaz.malensek@espri.si
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          Priloga štev.2 
 
 
 

 
 

IZJAVA 
 
 
 
Izjavljamo, da je dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Izgradnja 
pločnikov – posegi ob državnih cestah« 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, 27/2016). 
 

 
 
 
 
 
 

 
         Direktor: 
Novo mesto, marec 2017         mag. Blaž Malenšek 

 
 

 



PRILOGA 2 
 

SKLEP O POTRDITVI DIIP  
 
Investitor/občina: Občina Trebnje 
Naslov: Goliev trg 5 
Pošta: 8210 Trebnje 
 
Številka: ______________________________ 
Datum: _______________________________ 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, 
št. 29/14 in 65/14-popr.), je občinski svet/odgovorna oseba investitorja, dne_________________ s sklepom št: 
_________________ sprejel/a: 
 
1. Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicija/projekt1: Izgradnja pločnikov – posegi ob 
državnih cestah, ki ga je izdelal2: Espri d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto dne marec 2017.  
  
2. V NRP občine se (označite) na osnovi sklepa občinskega (mestnega) sveta o sprejetju Odloka o proračunu (rebalansu 
proračuna, …) št.___________________ z dne _________________________  :  
• uvrsti nova naložba;  
• spremeni veljavna naložba.  
 
3. Odobri se izvedba investicije. 
 
Skladno z IP-om in načrtom porabe  je finančna konstrukcija naložbe sledeča:  
 
4. Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim dejanskim DDV znaša 908.289,41 EUR, brez DDV 744.499,53 EUR in se 
bo izvajala skladno s časovnim načrtom od leta 2017 do leta 2019. 
 
5. Vire za financiranje zagotavljajo:  
 Lastna finančna sredstva v znesku 564.164,41 EUR  
 Nepovratna sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku / EUR  
 Povratna (kredit) sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1  v znesku 225.125,00 EUR 
 Drugo v znesku 119.000,00 EUR. 
 
Ime in priimek odgovorne osebe: Alojzij Kastelic, župan 
 
 

žig     podpis  
 
 
1 Navedite točen naziv investicijskega projekta.  
2 Ime in naslov osebe oziroma organizacije, ki je pripravila DIIP / PIZ  / IP / spremembo IP ter datum izdelave.   
 



PRILOGA 2 
 

SKLEP O POTRDITVI IP  
 
Investitor/občina: Občina Trebnje 
Naslov: Goliev trg 5 
Pošta: 8210 Trebnje 
 
Številka: ______________________________ 
Datum: _______________________________ 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06 in 54/10) in Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, 
št. 29/14 in 65/14-popr.), je občinski svet/odgovorna oseba investitorja, dne_________________ s sklepom št: 
_________________ sprejel/a: 
 
1. Potrdi se investicijski program (IP) za investicija/projekt1: Izgradnja pločnikov – posegi ob državnih cestah, ki ga je izdelal2: 
Espri d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto dne marec 2017.  
  
2. V NRP občine se (označite) na osnovi sklepa občinskega (mestnega) sveta o sprejetju Odloka o proračunu  
št.___________________ z dne _________________________  :  
• uvrsti nova naložba;  
• spremeni veljavna naložba.  
 
3. Odobri se izvedba investicije. 
 
Skladno z IP in načrtom porabe  je finančna konstrukcija naložbe sledeča:  
 
4. Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim dejanskim DDV znaša 908.289,41 EUR, brez DDV 744.499,53 EUR in se 
bo izvajala skladno s časovnim načrtom od leta 2017 do leta 2019. 
 
5. Vire za financiranje zagotavljajo:  
 Lastna finančna sredstva v znesku 564.164,41 EUR  
 Nepovratna sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku / EUR  
 Povratna (kreditna) sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1  v znesku 225.125,00 EUR 
 Drugo v znesku 119.000,00 EUR. 
 
Ime in priimek odgovorne osebe: Alojzij Kastelic, župan 
 
 

žig     podpis  
 
 
1 Navedite točen naziv investicijskega projekta.  
2 Ime in naslov osebe oziroma organizacije, ki je pripravila DIIP / PIZ  / IP / spremembo IP ter datum izdelave.   
 


