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PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA DOPISNI SEJI 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE 

NASLOV GRADIVA: 

 

Predlog pooblastila županu Občine Trebnje za potrditev 

novelacije dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) za operacijo izgradnje igrišča ob POŠ 

Dobrnič (delovni naslov operacije) 

 

Gradivo pripravil: 

Mateja Zupančič 

višja svetovalka III 

Oddelek za splošne zadeve 

Pristojno delovno telo: / 

Gradivo predlaga: Alojzij Kastelic, Župan Občine Trebnje 

Poročevalec po 

pooblastilu župana 

Občine Trebnje  

Alojzija Kastelica: 

/ 

 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

S K L E PA 

1. Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje, Alojzija 

Kastelica, da za potrebe prijave operacije na 1. javni poziv za izbor operacij za 

uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 

2020 - EKSRP potrdi novelacijo DIIP za operacijo izgradnje igrišča ob POŠ 

Dobrnič (delovni naslov operacije).  

2. Župan na prvi naslednji seji s potrjenim DIIP seznani Občinski svet. 
 
 Alojzij Kastelic, l. r. 

ŽUPAN 
 
Priloge: 
/ 
 

http://www.trebnje.si/
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Predlog pooblastila županu Občine Trebnje za potrditev dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) za operacijo izgradnje igrišča ob POŠ Dobrnič (delovni 
naslov operacije) 
 
I. NASLOV 
 
Naslov dokumenta se glasi: Predlog pooblastila županu Občine Trebnje za potrditev novelacije 
dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za operacijo izgradnje igrišča ob POŠ 
Dobrnič (delovni naslov operacije) 
 
II. UVOD 
 
1. Razlogi za sprejetje sklepa 

 
Občina Trebnje želi operacijo izgradnje šolskega/športnega oziroma večnamenskega igrišča 
z razsvetljavo igrišča, parkirišča in dela ceste ob POŠ Dobrnič z dodatnimi mehkimi vsebinami 
prijaviti na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
na območju LAS STIK v letu 2020 – EKSRP, z rokom za prijavo 19. 10. 2020. Če bo prijava 
operacije uspešna, bo to omogočilo izvedbo projekta s podporo nepovratnih sredstev 
Evropskega sklada za razvoj podeželja in RS. 
 
 
2. Ocena stanja 

 

Zaradi časovne stiske pri pripravi prijave za 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020 – EKSRP in posledično 
pri pripravi dokumenta identifikacije investicijskega projekta, bo končni DIIP predvidoma 
izdelan šele v zadnjih dneh pred rokom za oddajo prijave, ki je 19. 10. 2020. Naslov DIIP 
Izgradnja igrišča ob POŠ Dobrnič je delovni naslov in se bo do prijave spremenil v skladu s 
poimenovanje operacije. 
 
 
3. Pravna podlaga za sprejem sklepa 
 
Podlaga za sprejem je Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14). 

Dokument identifikacije investicijskega projekta bo izdelan v skladu z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).  

 
4. Cilji in načela 
 
Osnovni cilj je potrditev DIIP za operacijo izgradnje šolskega/športnega oziroma 
večnamenskega igrišča ob POŠ Dobrnič z dodanimi mehkimi vsebinami in pravočasna oddaja 
prijave operacije na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega 
razvoja na območju LAS STIK v letu 2020 – EKSRP, kjer lahko Občina Trebnje pridobi 85% 
sofinanciranje operacije oziroma do največ 100.000,00 EUR sofinanciranja upravičenih 
stroškov. 
 
Cilj operacije je izgradnja šolskega/športnega oziroma večnamenskega igrišča ob POŠ 
Dobrnič, izvedba razsvetljave igrišča, parkirišča in ceste ob le-teh ter izvedba NN priključka z 
dodanimi mehkimi vsebinami. 
 
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic 
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Skupna vrednost investicije znaša na podlagi novelacije PZI projektne dokumentacije 
izdelovalca GPR, Igor Rems s. p. iz septembra 2020 155.432,47 EUR z DDV.  
Kot podlaga za oceno investicije v DIIP-u pa bo v skladu z navodili javnega poziva LAS STIK 
upoštevana pridobljena ponudba ustreznega ponudnika, ki za enkrat še ni bila pridobljena. 
Skupna vrednost operacije tako še ni znana, ocenjuje pa se da le-ta ne bo presegla višine 
170.000,00 EUR z DDV. 
 

 

III. BESEDILO DOKUMENTA 

 
/ 

 

 

 

 Alojzij Kastelic 

ŽUPAN 

OBČINE TREBNJE 
 

 

 

 

 
 
 

 
 


