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PREDLOG SKLEPOV: 

S K L E PA 

Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica za 
potrditev investicijske dokumentacije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za projekt 
izgradnje PZA Trebnje. Župan na prvi naslednji seji s potrjeno investicijsko 
dokumentacijo seznani Občinski svet. 
 
 Alojzij Kastelic 

ŽUPAN 
 
 
 
 
Priloge: 
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Predlog pooblastila županu Občine Trebnje za potrditev za potrditev investicijske 
dokumentacije skladno z uredbo UEM za projekt izgradnje PZA Trebnje 
 
 
I. NASLOV 
 
Naslov dokumenta se glasi: Predlog pooblastila županu Občine Trebnje za potrditev za 
potrditev investicijske dokumentacije skladno z uredbo UEM za projekt izgradnje PZA Trebnje. 
Točen naslov dokumenta identifikacije investicijskega projekta še ni določen. 
 
 
II. UVOD 
 
1. Razlogi za sprejetje sklepa 
 
Občinski svet Občine Trebnje je DIIP za imenovano investicijo nazadnje potrdil na svoji 13. 
dopisni seji z dne 16. 10. 2020. Z operacijo Po poteh Suhe krajine, Temenice in Krke se je 
Občina Trebnje prijavila 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. 
V sklopu operacije še vedno nameravamo zgraditi postajališče za avtodome s polno oskrbo v 
Trebnjem, ostale aktivnosti projekta še niso natančneje opredeljene.  
 
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 STIK v letu 2020 – EKSRP ni bila uspešna, 
zato želi operacijo z ustreznimi dopolnitvami prijaviti ponovno, tokrat na 1. JAVNI POZIV za 
izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in 
Krke v letu 2021, z rokom za prijavo 7. 4. 2021. Občinskemu svetu Občine Trebnje se predlaga 
pooblastilo župana za potrditev DIIP za projekt, saj je občinski svet s projektom že dobro 
seznanjen. 
 
3. Pravna podlaga za sprejem sklepa 
 
Podlagi za pooblastilo županu za potrditev investicijske dokumentacije sta Statut Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14) in Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje 
(Uradni list RS, št. 63/14). 
 
Dokumentacija 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 
 
Osnovni cilj je potrditev novelacije DIIP in pravočasna oddaja prijave projekta na 1. JAVNI 
POZIV za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za 
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in 
Krke v letu 2021, kjer lahko Občina Trebnje pridobi 80% sofinanciranje operacije oziroma do 
največ 100.000,00 EUR sofinanciranja upravičenih stroškov. 
 
Cilj operacije ostaja 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 
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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. Ostale aktivnosti še niso natančneje opredeljene. 
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Skupna vrednost investicije znaša na podlagi PZI projektne dokumentacije izdelovalca ACER 
Novo mesto d.o.o. 216.146,33 EUR z DDV.  
 
Kot podlaga za oceno investicije v novelaciji 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.  
 

 

 

 Alojzij Kastelic, l. r.  
ŽUPAN 

OBČINE TREBNJE 
 

 

 

 

 
 
 

 
 


