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PREDLOG SKLEPA: 

 

S K L E P 

Občinski svet Občine Trebnje se seznani z dokumentom identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) za operacijo Izboljšanje kakovosti življenja in pogojev za razvoj  turizma 
v Dobrniški dolini – DOBR.JE. 

 
 

 Alojzij Kastelic, l. r. 
ŽUPAN 

 
 
 
Priloge: 
DIIP za operacijo Izboljšanje kakovosti življenja in pogojev za razvoj  turizma v Dobrniški dolini – DOBR.JE 
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Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje z dokumentom identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) za operacijo Izboljšanje kakovosti življenja in pogojev za 
razvoj  turizma v Dobrniški dolini – DOBR.JE 

 
 
I. NASLOV 
 
Naslov dokumenta se glasi: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za operacijo 
Izboljšanje kakovosti življenja in pogojev za razvoj  turizma v Dobrniški dolini – DOBR.JE 
 
 
II. UVOD 
 
1. Razlogi za sprejetje sklepa 
 
Občinski svet Občine Trebnje je na svoji 13. dopisni seji z dne 16. 10. 2020 pooblastil 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 DIIP za operacijo izgradnje igrišča ob POŠ Dobrnič (delovni naslov operacije). 
Pripravljavec je DIIP s končnim naslovom Dokument identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP) za operacijo Izboljšanje kakovosti življenja in pogojev za razvoj turizma v Dobrniški dolini 
– DOBR.JE pripravil do 19. 10. 2020, ko ga je župan s sklepom št. 331-59/2020-9 potrdil. Sklep 
Občinskega sveta z dne 16. 10. 2020 je nadalje določal, da župan na prvi naslednji seji s 
potrjenim DIIP seznani Občinski svet, kar je tudi namen pričujočega dokumenta. 
 
 
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, je bil DIIP za operacijo Izboljšanje 
kakovosti življenja in pogojev za razvoj  turizma v Dobrniški dolini – DOBR.JE pripravljen do 
19. 10. 2020, ko ga je župan Občine Trebnje s sklepom št. 331-59/2020-9 potrdil. 19. 10. 2020 
je bila nato tudi oddana prijava omenjene operacije na 1. javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020 – EKSRP. 
Rezultati poziva še niso znani. 
 
Naselje Dobrnič sodi pod območje Suhe krajine, ki se je od druge polovice 19. pa vse do konca 
20. stoletja, spopadalo z demografsko problematiko in gospodarsko zaostalostjo. Vaške igre 
v Dobrniču s 17-letno tradicijo so priložnost za večjo prepoznavnost kraja in predstavitev 
domačih ponudnikov in turistične ter druge ponudbe, kar v sedanji situaciji zaradi utesnjenosti 
ni mogoče. Potreba po izgradnji večnamenskega igrišča v Dobrniču za lažjo in boljšo izvedbo 
tradicionalnega  dogodka vaških iger izhaja iz dejstva, da kraj nima zunanjega igrišča oz. 
večnamenskega prostora za izvedbo zunanjih dejavnosti in prireditev.  
 
Projektno partnerstvo je sestavljeno iz vodilnega partnerja, Občine Trebnje in dveh partnerjev, 
KTD Dobrnič in LBV Luka Bregar s. p. 
 
 
3. Pravna podlaga za sprejem sklepa 
 
Podlaga za sprejem je Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14). 
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Dokument identifikacije investicijskega projekta je 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 operacije DOBR.JE, ki je opredeljena v DIIP, je izboljšanje kakovosti življenja in 
pogojev za razvoj  turizma v Dobrniški dolini. Cilj se bo dosegel z izgradnjo šolskega/športnega 
oziroma večnamenskega igrišča ob POŠ Dobrnič, izvedbo razsvetljave igrišča, parkirišča in 
ceste ob le-teh ter izvedbo NN priključka, vse skupaj za namen zagotovitve novega zunanjega 
prostora za  organizacijo vaških iger s tržnico lokalnih ponudnikov.  
 
Z novim produktom v obliki tržnice bodo povezani lokalni ponudniki za trženje lokalne ponudbe, 
kar bo omogočilo krepitev znanja in prenos dobrih praks med ponudniki, hkrati pa bo preko 
izboljšane promocije skupnega dogodka in izdelane promocijske brošure območja Dobrniške 
doline izboljšana tudi promocija lokalnih ponudnikov in celotnega območja.  
 
V sklopu operacije bodo s ciljem povečanja števila zaposlenih izvedli 4 izobraževalne 
delavnice za (mlade) prebivalce območja LAS STIK, ki imajo podjetniške ideje in jih želijo 
uresničiti oziroma že imajo svoje podjetje oziroma drugo obliko poslovne organizacije in želijo 
le-to izboljšati. Namen delavnic z okvirnim naslovom »Kako uresničiti podjetniško idejo in 
oblikovati zmagovalen poslovni model?«, ki jih bo vodil partner operacije v sodelovanju s 
podjetniškim mentorjem in izbranim lokalnim ponudnikom, je prebivalce območja LAS STIK 
(predvsem mlade) izobraziti o učinkovitih načinih za preverjanje podjetniških idej, procesih za 
oblikovanje podjetniških idej in poslovnih modelov oziroma na drugi strani optimizacijo in 
izboljšanje obstoječih poslovnih modelov.  
 
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Kot podlaga za oceno investicije in ostalih stroškov operacije, katerih nosilec je vodilni partner, 
so bile, poleg že realiziranih stroškov priprave investicijske in projektne dokumentacije, v 
skladu z navodili javnega poziva LAS STIK upoštevane pridobljene ponudbe posameznih 
ponudnikov.  
 
Skupna vrednost investicije oziroma vseh projektnih aktivnosti vodilnega partnerja znaša 
120.566,49 EUR brez DDV in 147.091,12 EUR z DDV v stalnih in tekočih cenah.  Od tega 
je upravičenih stroškov v višini 115.644,74 EUR (DDV ni upravičen strošek), v primeru uspešne 
prijave pa se predvideva sofinanciranje v višini 98.298,03 EUR, kar pomeni, da je predviden 
lastni delež občine 48.793,09 EUR. 
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III. BESEDILO DOKUMENTA 
 

Glej prilogo. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alojzij Kastelic 

ŽUPAN 

OBČINE TREBNJE 
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IV. OBRAZLOŽITEV 
 
Občinski svet Občine Trebnje je na svoji 13. dopisni seji z dne 16. 10. 2020 pooblastil 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 DIIP za operacijo izgradnje igrišča ob POŠ Dobrnič (delovni naslov operacije). 
DIIP s končnim naslovom Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za operacijo 
Izboljšanje kakovosti življenja in pogojev za razvoj  turizma v Dobrniški dolini – DOBR.JE je bil 
pripravljen in potrjen do 19. 10. 2020. Sklep je nadalje opredelil, da župan na prvi naslednji 
seji s potrjenim DIIP seznani Občinski svet, kar je tudi namen pričujočega dokumenta. 
 
Osnovni cilj operacije DOBR.JE, ki je opredeljena v DIIP, je izboljšanje kakovosti življenja in 
pogojev za razvoj  turizma v Dobrniški dolini. Skupna vrednost investicije oziroma vseh 
projektnih aktivnosti vodilnega partnerja znaša 120.566,49 EUR brez DDV in 147.091,12 EUR 
z DDV v stalnih in tekočih cenah, v primeru uspešne prijave pa se predvideva sofinanciranje 
v višini 98.298,03 EUR in lastni delež občine v višini 48.793,09 EUR. 

 

 

 




































































