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PREDLOG SKLEPA: 

 

S K L E P 

Občinski svet Občine Trebnje se seznani z novelacijo DIIP za operacijo PO POTEH SUHE 

KRAJINE, TEMENICE IN KRKE – z avtodomom, kolesom ali peš!  
 
 Alojzij Kastelic, l. r. 

ŽUPAN 
 
 
 
 
 
Priloge: 
Novelacija DIIP PO POTEH SUHE KRAJINE, TEMENICE IN KRKE – z avtodomom, kolesom ali peš!  
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Predlog seznanitve Občinskega sveta Občine Trebnje z novelacijo dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za operacijo PO POTEH SUHE KRAJINE, 

TEMENICE IN KRKE – z avtodomom, kolesom ali peš! 

 
I. NASLOV 
 
Naslov dokumenta se glasi: Novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
za operacijo PO POTEH SUHE KRAJINE, TEMENICE IN KRKE – z avtodomom, kolesom ali 
peš! 
 
 
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 novelacijo DIIP za operacijo PO POTEH SUHE KRAJINE, TEMENICE IN 
KRKE – z avtodomom, kolesom ali peš! Pripravljavec je DIIP pripravil do 19. 10. 2020, ko ga 
je župan s sklepom št. 331-60/2020-7 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 

 

Občina Trebnje s prvo prijavo operacije na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2019 
– EKSRP ni bila uspešna, zato se je z operacijo z ustreznimi dopolnitvami prijavila ponovno, 
tokrat na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
na območju LAS STIK v letu 2020 – EKSRP. Zaradi časovne stiske pri pripravi prijave in 
posledično novelacije dokumenta identifikacije investicijskega projekta, je bila končna 
novelacija DIIP izdelana šele 19. 10. 2020, ko jo je župan potrdil s sklepom št. 331-60/2020-
7. Prijava je bila uspešno oddana v roku, rezultati poziva pa še niso znani. 
 
V občini Trebnje trenutno še ni ustrezno urejenega postajališča za avtodome, kjer bi lahko 
lastniki avtodomov parkirali svoja vozila in ob tem imeli zagotovljeno ustrezno oskrbo, ki jo 
njihova vozila potrebujejo (elektrika, voda, jašek za izpraznitev odpadne vode, ekološki otok 
…). Na parceli 303/3 k.o. Trebnje stoji opuščen bencinski servis, kjer želi občina urediti 
ustrezno postajališče za avtodome in hkrati razviti nov turistični produkt območja LAS STIK z 
imenom Po poteh Suhe krajine, Temenice in Krke – z avtodomom, kolesom ali peš! v obliki 
spletne aplikacije za raziskovanje območja LAS STIK za turiste.  
 
Projektno partnerstvo je sestavljeno iz vodilnega partnerja, Občine Trebnjem in dveh 
partnerjev, DV Lisec 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). 

Novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je 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).  
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4. Cilji in načela 
 
Cilj operacije je izgradnja nove lokalne infrastrukture v obliki postajališča za avtodome s polno 
oskrbo v Trebnjem. Ureditev se bo izvajala fazno, in sicer se v sklopu prve faze, ki bo predmet 
novelacije DIIP-a, predvideva izgradnja 4 parkirišč za avtodome, oskrbovalnega mesta v 
velikosti, terase, večnamenskih parkiranih površin, manipulacijskih površin, zunanja ureditev 
okolice, postavitev urbane opreme – koši za smeti, drogovi za zastave, vseh potrebnih 
priključkov in infrastrukture. Hkrati je cilj operacije predvidoma tudi razviti nov turistični produkt 
območja LAS STIK z imenom Po poteh Suhe krajine, Temenice in Krke – z avtodomom, 
kolesom ali peš v obliki spletne aplikacije za raziskovanje za ciljno publiko turistov – 
avtodomarjev in ostalih obiskovalcev ter predstavitev aplikacije javnosti. 
 
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic 

 
Kot podlaga za oceno investicije in ostalih aktivnosti vodilnega partnerja v novelaciji DIIP so, 
razen za že realizirane stroške priprave investicijske dokumentacije, v skladu z navodili 
javnega poziva LAS STIK upoštevane pridobljena ponudba ustreznih ponudnikov.  
 
Skupna vrednost operacije znaša 183.414,05 EUR brez DDV in 223.765,15 EUR z DDV v 
stalnih in tekočih cenah. Višina upravičenih stroškov operacije znaša 114.593,14 EUR (DDV 
in določeni drugi stroški niso upoštevani kot upravičeni), od česar se predvideva sofinanciranje 
v višini 97.404,17 EUR. Lastni delež občine je tako predviden v višini 126.360,98 EUR. 

 

 

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 novelacijo DIIP za operacijo PO POTEH SUHE KRAJINE, TEMENICE IN 

KRKE – z avtodomom, kolesom ali peš! DIIP je bil pripravljen in potrjen do 19. 10. 2020, ko je 

bila oddana tudi prijava na javni poziv. 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.  

Cilj operacije je izgradnja nove lokalne infrastrukture v obliki postajališča za avtodome s polno 

oskrbo v Trebnjem ter razvoj novega turističnega produkta območja LAS STIK v obliki spletne 

aplikacije za raziskovanje okolice. 

Skupna vrednost operacije znaša 183.414,05 EUR brez DDV in 223.765,15 EUR z DDV v 
stalnih in tekočih cenah. Višina upravičenih stroškov operacije je 114.593,14 EUR, od česar 
se predvideva sofinanciranje v višini 97.404,17 EUR, kar pomeni da lastni delež občine znaša 
126.360,98 EUR. 
 

 


























































































