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PREDLOG SKLEPA: 

 

S K L E P 

Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje, Alojzija Kastelica, da 

za potrebe prijave na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih  

objektov in površin za šport v naravi v letih  2021, 2022 in 2023, potrdi DIIP Športno 

igrišče pri PŠ Dobrnič ter morebitno potrebne novelacije le-tega. Župan na prvi naslednji 

seji s potrjenim DIIP seznani Občinski svet. 
 
 Alojzij Kastelic, l. r. 

ŽUPAN 
 
 
 
Priloge: 
Dokument identifikacije investicijskega projekta Športno igrišče pri PŠ Dobrnič 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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Predlog pooblastila županu Občine Trebnje za potrditev DIIP Športno igrišče pri PŠ 
Dobrnič 

 
I. NASLOV 
 
Naslov dokumenta se glasi: Dokument identifikacije investicijskega projekta Športno igrišče pri 
PŠ Dobrnič 
 
 
II. UVOD 
 
1. Razlogi za sprejetje sklepa 
 
Občina Trebnje bo projekt izgradnje športnega igrišča pri PŠ Dobrnič prijavila na Javni razpis 
Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v 
letih  2021, 2022 in 2023, katerega rok za oddajo je 7. 12. 2020. Obvezna priloga ob oddaji 
prijave je tudi potrjen DIIP za navedeno investicijo. Obstaja več razlogov za investicijsko 
namero, med katerimi je najpomembnejši zagotovitev osnovne družbene infrastrukture v 
Dobrniški dolini. Izgradnja javnega večnamenskega igrišča je pomembna predvsem iz vidika 
športne infrastrukture, saj tovrstne površine predstavljajo tudi enega od indikatorjev razvoja 
kraja in športne ozaveščenosti. Z izvedbo igrišča želimo ustvariti pogoje, ki bodo doprinesli k 
preprečevanju depopulacije oziroma zagotoviti osnovno infrastrukturo za prijetno bivanje, 
sama izgradnja večnamenskega igrišča bo na splošno prispevala tudi k večji socialni 
vključenosti ranljivih skupin mladih, starejših in mladih mamic, ki zaenkrat nimajo primernega 
zunanjega prostora za druženje, izvedbo različnih aktivnosti ter igro v kraju. 
 
 
2. Ocena stanja 

 

Podjetje GPR, gradbeno projektiranje Igor Rems s. p. je za Občino Trebnje leta 2013 izdelalo 
PZI Izgradnja pločnika ob R3-650, odsek 1159 Žužemberk-Pluska v delu naselja Dobrnič 
oziroma od km 7.115 do km 7.420 (v dolžini približno 305 m) ter ureditev parkirišč in 
večnamenskega športnega (šolskega) igrišča. Del projekta, ki se nanaša na izgradnjo pločnika 
je bil že izveden v letu 2015, parkirišče pa je bilo zgrajeno leta 2018. Ureditev na delu 
predvidenega igrišča je bila izvedena delno – delno so bila izvedena pripravljalna oziroma 
zemeljska dela. Zaradi časovne razlike je bil projekt noveliran, projektantski popis pa 
posodobljen na tržne cene iz septembra 2020. V pripravi je DIIP Športno igrišče pri PŠ Dobrnič, 
ki bo podlaga za prijavo projekta na javni poziv Fundacije za šport. Javni poziv predstavlja eno 
izmed možnosti za sofinanciranje izvedbe investicije in je priložnost za sofinanciranje 
investicije z nepovratnimi sredstvi. 
 
 
3. Pravna podlaga za sprejem sklepa 
 
Podlaga za sprejem je Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14). 

Novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta bo izdelana 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 
 
Investicija v večnamensko igrišče obsega izgradnjo igrišča (preddela, dodatno potrebna 
zemeljska dela, voziščne konstrukcije oziroma polaganje asfalta, posamezna gradbena in 
obrtniška dela ter posamezne označbe na igrišču) in izvedbo ceste razsvetljave, razsvetljave 
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parkirišča ter igrišča z NN priključnim vodom s potrebnimi gradbenimi in obrtniškimi deli. 
Dimenzije večnamenskega asfaltnega igrišča so 43 m x 23 m. Na igrišču se na asfaltno 
podlago zariše igrišče za mali nogomet (40 m x 20 m) ter dve igrišči za košarko. Med 
večnamenskim igriščem in pločnikom se uredi še prostor za skok v daljino. Kompleks 
večnamenskega igrišča in prostora za skok v daljino se ogradi z ograjo. Za dostop na igrišče 
se predvidijo vrata. 
 
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Skupna vrednost investicije znaša na podlagi novelacije PZI projektne dokumentacije 

izdelovalca GPR, Igor Rems s. p., iz septembra 2020 127.403,66 EUR brez DDV in 

155.432,47 EUR z DDV. Od tega je sama izgradnja športnega (šolskega) igrišča ocenjena na 

58.103,38 EUR brez DDV in 70.886,12 EUR z DDV, cestna razsvetljava, razsvetljava 

parkirišča in igrišča, NN priključni vod in gradbena dela za razsvetljavo in NN priključni vod pa 

69.300,28 EUR brez DDV in 84.546,34 EUR z DDV.  

Skupna ocenjena vrednost investicije v DIIP (upravičenih in neupravičenih stroškov) bo znana 

po tem, ko bo DIIP dokončan. 

Vrednotenje projekta se opravi na podlagi metodologije za področje športnih objektov in 

površin za šport v naravi, ki točkovno opredeljuje posamezna merila. Sredstva za gradnjo 

športnih objektov in površin za šport v naravi, ki jih namenja fundacija, lahko pri velikih 

investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov brez davka na dodano 

vrednost, predstavljajo največ 30% predračunske vrednosti celotne investicije. Pri malih 

investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 eurov brez davka na dodano 

vrednost, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50% predračunske vrednosti 

celotne investicije. Maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij je 70.000 EUR, ne glede 

na vrednost investicije.  

 

III. BESEDILO DOKUMENTA 

 
/ 

 

 

 

 Alojzij Kastelic 

ŽUPAN 

OBČINE TREBNJE 
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III. OBRAZLOŽITEV 
Občina Trebnje bo projekt izgradnje športnega igrišča pri PŠ Dobrnič prijavila na Javni razpis 

Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v 

letih  2021, 2022 in 2023, katerega rok za oddajo je 7. 12. 2020. Obvezna priloga ob oddaji 

prijave je tudi potrjen DIIP za navedeno investicijo. Skupna vrednost investicije znaša na 

podlagi novelacije PZI projektne dokumentacije izdelovalca GPR, Igor Rems s. p., iz 

septembra 2020 127.403,66 EUR brez DDV in 155.432,47 EUR z DDV.  

Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi, ki jih namenja fundacija, 

lahko pri velikih investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov brez DDV, 

predstavljajo največ 30% predračunske vrednosti celotne investicije.  

Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 eurov brez DDV, pa 

lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50% predračunske vrednosti celotne investicije. 

Maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij je 70.000 EUR, ne glede na vrednost 

investicije. 


