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Predlog pooblastila županu za potrditev investicijske dokumentacije skladno z
uredbo UEM za investicijo vgradnje dvigala v stavbo CIK Trebnje
I.

NASLOV

Naslov dokumenta se bo predvidoma glasil: Dokument identifikacije investicijskega
projekta Karierni centri za mlade
II.

UVOD

1.

Razlogi za sprejetje odloka

CIK Trebnje je v januarju 2018 pridobil dokument identifikacije (DIIP), ki je v skladu z
že izdelano tehnično dokumentacijo opredeljeval projekt umestitve dvigala v objekt,
skupaj z vsemi predhodnimi deli, ki so potrebna, da se projekt lahko izvede. Ta
dokument je Občinski svet Občine Trebnje potrdil na svoji 31. redni seji 26. 9. 2018.
Ker do izvedbe projekta do tega trenutka ni prišlo, je potrebna sprememba časovnega
načrta, v vmesnem času pa je bil projekt tudi v tehničnem smislu nekoliko spremenjen
in racionaliziran, s tem pa je bila tudi vrednost projekta nekoliko spremenjena.
Trenutno CIK Trebnje v partnerstvu z Občino Trebnje načrtuje prijavo projekta Karierni
centri za mlade, ki vključuje tudi investicijo vgradnje dvigala v stavbi CIK Trebnje, na
aktualni javni razpis LAS STIK. Z namenom korektnega prikaza vseh spremenjenih
dejstev na enem mestu bo za projekt izdelan DIIP, ki ga bo potrebno potrditi pred
oddajo prijave na javni poziv. Rok za oddajo prijave je 7. april 2021.
2.

Ocena stanja

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje je medobčinski javni zavod za opravljanje
izobraževalne in kulturne dejavnosti, ki s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po
izobraževalni in kulturni dejavnosti na območju občin Trebnje, Mokronog-Trebelno,
Mirna in Šentrupert. Dejavnost dopolnjujejo tudi s svetovalno in drugimi dejavnostmi, ki
sodijo v podporo in pomoč odraslim pri učenju. Objekt, v katerem deluje CIK,
sestavljajo 4 etaže, programi CIK-a pa se izvajajo v 1. in 2. nadstropju. Letno je v
programe CIK Trebnje vključenih več kot 3500 udeležencev. Najpomembnejši razlog
za izvedbo investicije je tako zagotoviti dostopnost vseh prostorov v objektu vsem
uporabnikom. Na ta način bo bistveno izboljšana funkcionalnost objekta in izboljšani
pogoji za delovanje subjektov v njem, predvsem tistih v višjih nadstropjih.
3.

Pravna podlaga za sprejem odloka

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

Namen investicije je zagotoviti dostop do višjih nadstropij tudi gibalno oviranim oseb,
hkrati pa tudi olajšati vsem ostalim. Nenazadnje je dvigalo lahko zelo uporabno pri
transportu večjih ali težjih zadev.
Cilj investicije je
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namestitev dvigala s tremi postajami in vso potrebno opremo in
ureditev ustreznega jaška za postavitev dvigala.

Pri ureditvi dvigala gre tudi za posodobitev objekta, ki bo predvidoma služil svojim
uporabnikom ali še kakšnim drugim še vrsto let, izvedba dvigala pa predstavlja
nadgradnjo obstoječega stanja.
5.

Ocena finančnih in drugih posledic

Ocenjena vrednost investicije v skladu s projektantskim predračunom dokumentacije
PZI (št. projekta 03/2019, izdelovalec ESPLANADA d.o.o., Slovenska vas 8, 8232
ŠENTRUPERT, julij 2019) znaša drugo novelacijo DIIP znaša 63.914,44 EUR brez
DDV oziroma 77.975,62 EUR z DDV v stalnih cenah. K tej vrednosti bo potrebno
dodati še projektantski nadzor. Podlaga za ocenjeno vrednost investicije v DIIP bodo
pridobljene ponudbe izvajalcev na tem področju, saj je to zahteva javnega poziva.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša
80% (20% se deli na nacionalni javni in zasebni prispevek), natančen znesek
sofinanciranja investicije pa bo opredeljen v izdelanem DIIP.

Alojzij Kastelic, l. r.
ŽUPAN OBČINE TREBNJE
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