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Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Obnova in ureditev atletske 
steze v športnem parku Trebnje 
 
 
I. NASLOV 
 
Naslov Dokumenta identifikacije investicijskega projekta se glasi: Obnova in ureditev atletske 
steze v športnem parku Trebnje 
 
 
II. UVOD 
 
1. Razlogi za sprejetje dokumenta 
 

Občina Trebnje se je 17. 11. 2014 prijavila na javni razpis za uporabo sredstev 
fundacije za financiranje športnih organizacij v RS v letu 2015. Predpogoj za prijavo 
je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. Prvi in temeljni razlog 
za investicijsko namero je zagotovitev osnovnih pogojev za uresničevanje javnega 
interes v športu na lokalni ravni,  saj prave rekreacijske oz. trim steze v Trebnjem ni. 
Z ureditvijo in obnovo atletske steze bo zagotovljen razvoj vseh segmentov športa na 
lokalni ravni, tako športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, 
vrhunskega športa kot tudi športa invalidov. Urejeni športni objekti, motivirana 
športna vzgoja v osnovni šoli, razviti rekreacijski športnih duh med člani v društvih, 
medgeneracijska športna druženja krajanov, lepša podoba kraja zaradi bolj urejene 
športne infrastrukture ipd., bodo dvignili raven razvitosti športa v obravnavani lokalni 
skupnosti Krajevne skupnosti Trebnje na višjo raven, ki bo primerljiva z ostalimi 
lokalnimi skupnosti v Sloveniji.  

 
2. Ocena stanja 
 

Javni interes v športu lahko občani Trebnjega na prostem uresničujejo na sledečih 
zunanjih športnih površinah: 

 nogometno igrišče z umetno travo (1.820 m²), 

 asfaltirano košarkarsko igrišče (364 m²) 

 zaletišče za skok v daljino z eno progo, pokrito z lešem (zaraščena in nič več v 
uporabi) in druga, pokrita s tartanom ter z doskočiščem,  

 atletska steza, ki je pokrita z lešem (1850 m²). 
Vse navedene športne površine se nahajajo pri Centru za izobraževanje in kulturo 
Trebnje in so javna površina, namenjena športu in rekreaciji prebivalcev lokalne 
skupnosti. Športni park predstavlja edino rekreacijsko površino v mestu Trebnje in je 
nujno potreben obnove. 
V letu 2014 se je uredilo novo nogometno igrišče dimenzij 52m X 35m z vgrajeno 
umetno travo HAT TRICK. Poleg novega nogometnega igrišča  sta bili montirani tudi 
zaščitni mreži za goli in razsvetljava igrišča in okolice. Glede na to, da Trebnje nima 
ustreznih tartanskih površin za tek, je potrebno urediti in obnoviti tudi tekaško stezo. 
Pripravljalna dela so zajeta v financiranju rednega vzdrževalnega dela športnega 
parka, asfaltiranje in polaganje tartana pa je potrebno zagotoviti s tem projektom.  
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3. Pravna podlaga za sprejem dokumenta 

 
Dokument identifikacije investicijskega projekta Obnova in ureditev atletske steze v 

športnem parku Trebnje je bil izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.  
Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in NPB1), z Zakonom o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 - ZSDP, NPB1, 15/03 - ZOPA in NPB2) ter Resolucijo o nacionalnem 
programu športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/14). 
 
4. Cilji in načela 

 

Pripravljalna dela so zajeta v financiranju rednega vzdrževalnega dela športnega 
parka, s tem projektom pa je potrebno zagotoviti asfaltiranje in polaganje tartana po 
atletski stezi v dolžini 120 m in krožni stezi na 200 m s šestimi stezami (skupaj 1.850 
m² površine).   
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Skupna vrednost investicije znaša 76.173,75 € z DDV, od tega asfalterska dela 33.516,45 € 

in polaganje tartana 42.657,30 €. S proračunom Občine Trebnje za leto 2015 bodo planirana 

sredstva v višini 50% vrednosti investicije, torej 38.086,88 EUR, 50 % pa bo v primeru 

uspešne rešene prijave na razpis sofinancirala Fundacija za šport. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20062549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103041
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledNpb?idPredpisa=URED5105&idPredpisaChng=URED3708
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=1998929
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20014794
http://pisrs.si/Pis.web/pregledNpb?idPredpisa=ZAKO1430&idPredpisaChng=ZAKO515
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2003589
http://pisrs.si/Pis.web/pregledNpb?idPredpisa=ZAKO3130&idPredpisaChng=ZAKO515
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141071
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III. BESEDILO DOKUMENTA 

1. OBRAVNAVA 

 

 

 

 
OBČINA TREBNJE 
GOLIEV TRG 5 
8210 TREBNJE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NAZIV PROJEKTA:  
 
 

OBNOVA IN UREDITEV ATLETSKE STEZE                                       
V ŠPORTNEM PARKU TREBNJE 

 
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                       Župan: 
Trebnje, november  2014                    Alojzij Kastelic 
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PODPISI 
 

INVESTITOR: 
 
Naziv: Občina Trebnje                Župan: 
Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
Odgovorna oseba investitorja: župan Alojzij Kastelic 
 
 
Trebnje, november 2014                    ________________________ 
                 Žig in podpis    

 

 

OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE: 

 
Naziv: Občina Trebnje                Župan: 
Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
Odgovorna oseba: župan Alojzij Kastelic 
 
 
Trebnje, november 2014       ________________________ 
                 Žig in podpis 

 

  
 

IZDELOVALEC DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: 
 
Naziv: Občina Trebnje           Izdelovalec: 
Naslov: Goliev trg 11, 8210 Trebnje          
Občinska uprava Občine Trebnje  
 
 
Trebnje, november 2014       _______________________ 
                 Žig in podpis 
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PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 

Ime investicijskega projekta Obnova in ureditev atletske steze v športnem parku 
Trebnje 

  

Investitor / lastnik: Občina Trebnje 

 Naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje 

 Matična številka: 5882958 

 Davčna številka: SI34728317 

 E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si 

 Tel. št.: (07) 34 81 100 
Fax. št.:  (07) 34 81 131 

 Župan: Alojzij Kastelic 

  

Naročnik investicijske 
dokumentacije 

 
Isti kot investitor 

  

Namen investicijskega projekta Obnoviti atletsko stezo v športnem parku 

  

Lokacija investicije 
  

Občina: Trebnje  
Naselje: Trebnje  
Lokacija: Športni park pri Centru za izobraževanje 
in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 
Parcela: 90/1, 91/1, 121/1, k.o. 1422 Trebnje 

  

Projektna dokumentacija  

Investicijska dokumentacija Dokument identifikacije investicijskega projekta 

  

Terminski plan april – junij 2015  

  

Vrednost investicije 62.437,50 EUR (brez DDV) 

  

Vir financiranja Občina Trebnje iz proračuna, sofinanciranje 
Fundacije za šport 

Namen izdelave DIIP Opredeliti probleme, s katerimi se sooča kraj 
Trebnje in celotna občina, zaradi pomanjkanja 
ustrezne atletske steze. Cilj projekta je asfaltiranje 
in položitev tartana na atletski stezi in s tem 
pridobitev ustrezne športne površine za razvoj 
profesionalnega športa, rekreacije, druženja, tekem, 
...  
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1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER 
ODGOVORNIH STROKOVNIH SLUŽB 
 

1.1 Osnovni podatki o investitorju 
 
 
Naziv:    Občina Trebnje 
 
Naslov:    Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
 
 
 (07) 34 81 100  E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si  
 
 (07) 34 81 131 
 
 
Župan:    Alojzij Kastelic 
 
Matična številka:   5882958 
 
Identifikacijska številka:  SI34728317 
 
Poslovna banka:   Banka Slovenije 
 
Transakcijski račun:  SI56 0133 0010 0016 133 
 
Odgovorna oseba investitorja: župan Alojzij Kastelic 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
 

mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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1.2 Osnovni podatki o izdelovalcu dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta 
 
 
Naziv:    Občina Trebnje 
 
Naslov:    Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
 
 
 (07) 34 81 100  E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si  
 
 (07) 34 81 131 
 
 
Matična številka:   5882958 
 
Identifikacijska številka:  SI34728317 
 
Poslovna banka:   Banka Slovenije 
 
Transakcijski račun:  SI56 0133 0010 0016 133 
 
 
Odgovorna oseba:  Janez Pirc, mag. jav. upr. 
 
Izpolnjevalec podatkov:   Mateja Zupančič 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 

mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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1.3 Podatki o odgovornih osebah za pripravo in nadzor nad pripravo 
ustrezne dokumentacije 

 
 
Naziv:    Občina Trebnje 
 
Naslov:    Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
 
 
 (07) 34 81 100  E-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si  
 
 (07) 34 81 131 
 
 
Župan:    Alojzij Kastelic 
 
Matična številka:   5882958 
 
Identifikacijska številka:  SI34728317 
 
Poslovna banka:   Banka Slovenije 
 
Transakcijski račun:  SI56 0133 0010 0016 133 
 
Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne 
in druge dokumentacije:  župan Alojzij Kastelic 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
  
 
 
 

mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO 
NAMERO 
 

 
2.1 Karakteristični podatki in splošni opis Občine Trebnje 
 
Občina Trebnje je ena od 212 občin v Republiki Sloveniji in leži na jugovzhodu 
Slovenije. Obsega 12 krajevnih skupnosti (KS Čatež, KS Dobrnič, KS Dolenja 
Nemška vas, KS Knežja vas, KS Račje selo, KS Sela pri Šumberku, KS Svetinja, KS 
Šentlovrenc, KS Štefan, KS Trebnje, KS Veliki Gaber in KS Velika Loka) s 133 
naselji, med katerimi je upravni center naselje Trebnje. Občina meji na sosednje 
občine Šmartno pri Litiji, Litija, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, 
Žužemberk in Ivančna Gorica.  
 
 

 
Slika 1: OBČINA TREBNJE. 

Vir: Prostorski informacijski sistem občin – PISO, 
http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=TREBNJE, november 2014. 

 
 
 
 
 
 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=TREBNJE
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Vrsta podatka  

Datum ustanovitve občine 01.01.1995 

Uradni list 60/94 in 56/98 

Površina občine 163,3 km² 

Število naselij 133 

Število prostorskih okolišev 182 

Število hišnih številk 4418 

Število ulic 48 

Število prebivalcev 12.063 

Število krajevnih skupnosti 12 

Dolžina lokalnih cest 101,2 km 

Dolžina kategoriziranih javnih poti 200,05 km 
Tabela 1: KARAKTERISTIČINI PODATKI O OBČINI TREBNJE. 

Vir : www.trebnje.si/ in http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_ob%C4%8Din_v_Sloveniji 

 
 
2.2 Opis mesta Trebnje 
 
Trebnje je razpotegnjeno urbanizirano naselje v dolini spodnjega toka reke Temenice 
na Dolenjskem. Kraj leži ob železnici in glavni cesti Ljubljana - Novo mesto. Staro 
jedro naselja z župnijsko cerkvijo stoji nekoliko dvignjeno na levem bregu reke 
Temenice, novejši del pa se širi severno od železniške proge in stare ceste proti 
Novemu mestu. V rimskem času je bila tu naselbina Praetorium Latobicorum. V 
starih listinah se kot podžupnija kraj prvič omenja 1163. Kot trg pa je Trebnje prvič 
omenjeno leta 1351. Ob koncu 18. stoletja je bilo Trebnje sedež okrajnega 
komisariata, pozneje tudi političnega, sodnega, davčnega in običajno tudi volilnega 
okraja, ter pomembna poštna postaja. Na gospodarski napredek sta sicer vplivali 
dobra prometna lega na križišču cest in 1894 zgrajena Dolenjska železnica in 
leta1908 predan v uporabo odsek železniške proge od Trebnjega prek Tržišča do 
premogovnika Krmelj.  
Kljub dobri prometni legi pa se kraj ni razvijal in je ostal vse do konca 2. svetovne 
vojne manjše gospodarsko središče poljedelske okolice. Po letu 1958, ko je Trebnje 
postalo središče občine in je bila zgrajena nova cesta Ljubljana – Zagreb, je Trebnje 
z industrializacijo dobilo številna nova delovna mesta v kovinski, lesnopredelovalni in 
tekstilni industriji ter industriji gradbenega materiala. Ob lokalni cesti proti Mirni je bila 
zgrajena tudi ena večjih obrtnih con na Dolenjskem. 
Skozi Trebnje poteka 15. poldnevnik, ki je obeležen z veliko tablo ob vhodu v mesto z 
zahodne strani ter z radijsko vodeno uro, ki kaže točen srednjeevropski čas. Poleg 
table in ure je tudi informativna tabla z osnovnimi informacijami o 15. poldnevniku. Na 
razgledni točki nad Vrhtrebnjem pa je zgrajeno tudi kamnito obeležje z bronastim 
reliefom Slovenije, na katerem so prikazani pomembnejši kraji v Sloveniji, višji vrhovi 
in potek 15. poldnevnika preko slovenskega ozemlja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.trebnje.si/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_ob%C4%8Din_v_Sloveniji
http://sl.wikipedia.org/wiki/Srednjeevropski_%C4%8Das


13 
 

2.3 Predmet investicije 
 
Predmet nameravane in obravnavane investicije v pričujočem investicijskem 
dokumentu je preureditev in obnova atletske steze v športnem parku v Trebnjem, in 
sicer: 

 asfaltiranje in položitev tartana na atletski stezi v dolžini 120 m in krožni stezi na 
200 m s šestimi stezami. 

 

 
2.4 Pregled in analiza obstoječe športne infrastrukture v mestu 
Trebnje 
 
Javni interes v športu lahko občani Trebnjega na prostem uresničujejo na sledečih 
zunanjih športnih površinah: 
 

 nogometno igrišče z umetno travo (1.820 m²), 

 asfaltirano košarkarsko igrišče (364 m²) 

 zaletišče za skok v daljino z eno progo, pokrito z lešem (zaraščena in nič več v 
uporabi) in druga, pokrita s tartanom ter z doskočiščem,  

 atletska steza, ki je pokrita z lešem (1850 m²). 
      

 
Vse navedene športne površine se nahajajo pri Centru za izobraževanje in kulturo 
Trebnje in so javna površina, namenjena športu in rekreaciji prebivalcev lokalne 
skupnosti.  
 
Športni park predstavlja edino rekreacijsko površino v mestu Trebnje in je nujno 
potreben obnove. 
 
V letu 2014 se je uredilo novo nogometno igrišče dimenzij 52m X 35m z vgrajeno 
umetno travo HAT TRICK. Poleg novega nogometnega igrišča montirani tudi zaščitni 
mreži za goli in razsvetljava igrišča in okolice. Glede na to, da Trebnje nima ustreznih 
tartanskih površin za tek, je potrebno urediti in obnoviti tudi tekaško stezo. 
Pripravljalna dela so zajeta v financiranju rednega vzdrževalnega dela športnega 
parka, asfaltiranje in polaganje tartana pa je potrebno zagotoviti s tem projektom.  
 

 

Lastnik in upravljavec 
 

Lastnik obravnavanega športnega parka je Občina Trebnje, upravljavec pa Osnovna 
šola Trebnje. 

 

 
Uporabniki športnega igrišča 
 
Uporabniki športnega igrišča in atletske steze so otroci in mladina, ki se prostovoljno 
ukvarja s športom zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa, na njem pa 
se športno rekreirajo tudi odrasli občani vseh starosti in družin. Na omenjenem 
igrišču in atletski stezi pa se uresničuje tudi zahteva po zagotavljanju kakovostnega 
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športa, vrhunskega športa in športa invalidov. Atletsko stezo uporablja tudi 
Zdravstveni dom Trebnje s podizvajalci za namene ozaveščanja prebivalcev o 
pomenu rekreacije, vzdrževanja kondicije itd. za zdravje ter Osnovna šola Trebnje za 
izvajanje športnih aktivnosti pri pouku športne vzgoje.   
 
Športni park pa je hkrati večnamenski in kot tak velikega pomena za nadaljnji razvoj 
športa v občini. 
 
V Trebnjem deluje več športnih društev in klubov ter ostalih skupin občanov, ki so 
potencialni uporabniki obnovljene atletske steze. 
 

Ime društva Naslov Elektronski naslov 

Rokometni klub Trimo 
Trebnje 

Prijateljeva cesta 12, 
8210 Trebnje, p.p. 68 

Info@rktrimotrebnje.si  

Kegljaški klub Trebnje Levstikova 14, 8210 
Trebnje 

niko.goles@gmail.com   

Strelsko društvo 
Trebnje 

Praproče 12, 8210 
Trebnje 

franc.cugelj@gmail.com  

AMD Trebnje Trubarjeva 2, 8210 
Trebnje 

jani.prosenik@eu  

Karate klub Trebnje Kidričeva ulica 2, 8210 
Trebnje 

zvone.breznikar@siol.net   

Športno društvo Trimko Tomšičeva 13, 8210 
Trebnje 

ssdtrebnje@gmail.com  

Šolsko športno društvo 
Trebnje 

Kidričeva ulica 11, 
8210 Trebnje 

sd.trimko@gmail.com  

Nogometni klub 
Trebnje  

Gubčeva cesta 26, 
8210 Trebnje  

nk.trebnje@gmail.com  

Golf klub Trebnje Blato 27, 8210 Trebnje gcc.trebnje@gmail.com  

Društvo tekačev in 
pohodnikov Trebnje 

Rimska cesta 26, 8210 
Trebnje 

jose.kastelic@gmail.com  

UTŽO Trebnje Kidričeva ulica 2, 8210 
Trebnje 

info@ciktrebnje.si  

Društvo tabornikov Rod 
sivih jelš Trebnje 

Gubčeva cesta 16b, 
8210 Trebnje 

rsj.trebnje@gmail.com   

Športno društvo STEP Ulica OF 3, 8210 
Trebnje 

tanja.brodnik@gmail.com  

KS Trebnje Rimska cesta 33, 8210 
Trebnje 

info@kstrebnje.si  

Gasilska zveza Trebnje 
in PGD Trebnje 

Rimska cesta 33, 8210 
Trebnje 

gasilskazvezatrebnje1@siol.net  

Planinsko društvo 
Trebnje 

Mrzla Luža 2a, 8212 
Velika Loka 

roman.perpar@gmail.com 
info@pdtrebnje.si   

Športna zveza Trebnje, 
Center za šport občine 
Trebnje 

Goliev trg 6, 8210 
Trebnje 

dejan.smuk@gmail.com  

Tabela 2: ŠPORTNA DRUŠTVA IN KLUBI, KI SO POTENCIALNI UPORABNIKI ATLETSKE STEZE. 
Vir: Podatki Občinske uprave Občine Trebnje. 
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2.5 Razlogi in utemeljitev investicijske namere 
 
 
Uresničevanje javnega interesa v športu in razvoj športa v Trebnjem 
 

Prvi in temeljni razlog za investicijsko namero je zagotovitev osnovnih pogojev za 
uresničevanje javnega interes v športu na lokalni ravni. Z ureditvijo in obnovo atletske 
steze bo zagotovljen razvoj vseh segmentov športa na lokalni ravni, tako športne 
vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa kot tudi športa 
invalidov.  

V Trebnjem sta najbolj prepoznavna in najuspešnejša kluba Rokometni klub Trimo 
Trebnje in Nogometni klub Trebnje. Za zagotovitev minimalnih pogojev za njun 
nadaljnji razvoj, na primer za kondicijske treninge, je kvalitetna atletska steza 
bistvenega pomena. 

Slovensko povprečje nepokritih športnih površin na prebivalca na m² znaša 2,87 m², 
v Trebnjem pa je to povprečje za enkrat le 1,12 m². Še te površine pa so v zelo 
slabem stanju. Z ureditvijo in obnovitvijo atletske steze se to povprečje sicer ne bi 
dvignilo, bi pa bilo uporabnikom zagotovljeno primerno in varno izvajanje športnih 
dejavnosti. 

Športno druženje članov društev  
 

V KS Trebnje je veliko društev, ki s pridom uporabljajo obravnavane športne površine 
in s tem tekaško stezo. Uporabljajo jih za šport in rekreacijo svojih članov. 
Organizirajo pa tudi razna tekmovanja, dobrodelne teke in meddruštvena srečanja. In 
tudi v tem primeru bi bila to dobra promocijo kraja z vidika meddruštvenega druženja 
na urejenih športnih površinah. 
 

Splošni pomen za kraj 

Urejeni športni objekti, motivirana športna vzgoja v osnovni šoli, razviti rekreacijski 
športnih duh med člani v društvih, medgeneracijska športna druženja krajanov, lepša 
podoba kraja zaradi bolj urejene športne infrastrukture ipd., bodo dvignili raven 
razvitosti športa v obravnavani lokalni skupnosti Krajevne skupnosti Trebnje na višjo 
raven, ki bo primerljiva z ostalimi lokalnimi skupnosti v Sloveniji.  
 
Izvajanje šolske športne vzgoje 

Iz predhodnega podpoglavja izhaja, da je uporabnik športnega igrišča v Trebnjem 
tudi Osnovna šola Trebnje. V okviru osnovno šolskega programa se izvajajo športne 
aktivnosti pri pouku športne vzgoje, od katerih sta pomembni aktivnosti tudi tek in 
pohodništvo. Nekatere športne aktivnosti se lahko izvajajo na primerljivi kakovostni 
ravni enako starostnih skupin učencev v primerjavi z ostalimi v Sloveniji, nekatere 
športne panoge, kot je tek na krožni tekaški progi pa ne. Učenci se danes teh 
atletskih panog učijo na delno urejeni atletski stezi in na travnatih površinah, kar 
vsekakor ne omogoča pravilne izvedbe športnih tehnik in tako posledično na 
tekmovanjih ne dosegajo primerljivih rezultatov,  oziroma se težje uvrstijo na regijska 
in državna tekmovanja. Tek na urejeni atletski stezi z ustrezno podlago in neprestana 
vadba s pravilnim startom in iztekom ob zaključku atletske steze, omogoča 
primerljive rezultate med enako starostno skupino učencev z drugimi v državi. 
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Pridobitev urejene atletske steze z ustrezno podlago je torej neprecenljiva  za  šolsko 
vadbo, pa tudi boljša priložnost in motivacija za iskanje talentov v atletiki. S stališča 
šole je pomembno, da se izboljša kvaliteta športnih površin, saj mladi iz 
obravnavanega lokalnega okolja v 21. stoletju morajo imeti enake možnosti, kot 
njihovi sovrstniki po Sloveniji. Hkrati pa bi to bila tudi dobra promocijo kraja z vidika 
večjih atletskih tekmovanj s stališča osnovnošolskih otrok. Vse to danes ob takih 
tekaških pogojih ni možno.  

 

Mnenje Športne zveze občin Trebnje in Mirna 
 
»Ureditev atletske steze s tartanom v športnem parku pri CIK (in tudi drugih športnih 
objektov) je resnično nujna, saj bo omogočila boljšo vadbo tako šolskim kot 
predšolskim otrokom. Številni naši meščani, predvsem starejše generacije, dnevno 
uporabljajo to atletsko stezo za rekreacijske sprehode, saj prave rekreacijske oz trim 
steze v Trebnjem nimamo. Kljub zelo slabemu stanju te steze in neuporabnosti le te 

po deževnem obdobju, jo dnevno uporabljajo tudi številni tekači rekreativci. 
 
Športna zveza občin Trebnje in Mirna (ŠZ TIM) je kot krovna organizacija vseh 
športnih klubov teh dveh občin, marca 2013 izdelala idejni osnutek ureditve tega 
športnega parka in v njem upoštevala želje in ideje vseh 16 športnih klubov, članov 
naše Športne zveze. Atletska steza ni edini športni objekt, katerega obnove se 
moramo lotiti, je pa zagotovo zelo pomemben.« (Dejan Smuk, predsednik ŠZ TIM) 
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE 
 
 
Namen investicije je zagotoviti uporabnikom športnih površin v krajevni skupnosti 
Trebnje primerno in varno rabo atletske steze. 

Vpliv na razvojne možnosti je pozitiven predvsem s športnega vidika, saj bo z 
obnovo in ureditvijo atletske steze narejena posodobitev športnega parka ter storjen 
še en korak naprej k popolni ureditvi športnega parka v Trebnjem. Poleg tega bodo 
izboljšani pogoji za športno rekreacijo, predvsem hojo in tek. Omogočeno bo 
kvalitetno izvajanje športa v osnovni šoli s tem pa se bodo povečale možnosti za 
razvoj kvalitetnega športa, ter konec koncev tudi vrhunskega športa. Pričakuje se, da 
bodo urejene tekaške površine povečale delež športno dejavnih prebivalcev in s tem 
pripomogle k bolj zdravemu načinu življenja.  Hkrati se bo povečala prepoznavnost 
športa kot pomembnega družbenega podsistema, ne samo v Trebnjem temveč v 
celotni občini in širše.    

Cilj investicije je urediti in obnoviti atletsko stezo v športnem parku pri Centru za 
vzgojo in izobraževanje Trebnje v skupni izmeri 1850 m². Atletska steza bo 
asfaltirana in prevlečena s tartanom. 
 
Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami je sledeča: 
 
NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA ZA OBDOBJE 2014-2023 
Investicija je skladna z osnutkom Nacionalnega programa športa 2014-2023, v 
katerem je med drugim zapisano, da je cilj programa tudi »povečati delež športno 
dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije«1, kar bo z primerno in varno urejeno atletsko 
stezo v veliki meri doseženo, saj se bo s tem povečal tako delež mlajših, odraslih in 
starejših tako tekačev kot pohodnikov. Na področju z Nacionalnim programom športa 
predpisanih ukrepov se bo  ohranjalo število športnikov z državnim razredom ter  
število vrhunskih športnikov, število osvojenih medalj na olimpijskih igrah, svetovnih 
prvenstvih, evropskih prvenstvih, ter pripomoglo k vsestranskem razvoju vrhunskih 
športnikov v času njihove športne kariere in po njej, ker jim bo z ureditvijo atletske 
steze omogočeno ustrezno izvajanje kondicijskih treningov in drugih športnih 
dejavnosti.  
Z ravno površino atletske steze bodo vzpostavljeni pogoji, da bodo stezo lahko 
uporabljali tudi invalidi, s tem pa bo zadoščen cilj razvoja športa invalidov na lokalni 
ravni.  
Z investicijo bo nadalje zadoščeno cilju Nacionalnega programa športa  v Republiki 
Sloveniji po zagotavljanju posodabljanja športnih objektov in naravnih površin za 
šport po načelih trajnostnega razvoja. 
 
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI TREBNJE ZA LETO 2014 
Investicija je skladna tudi z cilji in načeli Letnega programa športa v Občini Trebnje 
za leto 2014. Zadnji opredeljeni cilj v letnem programu je načrtovati gradnjo in 
vzdrževanje športnih objektov, kar bi delno uresničili tudi z obnovo in ureditvijo 
atletske steze v športnem parku pri Centru za izobraževanje in kulturo. Poleg 
omenjenega, pa bi  zadostili tudi cilju ohranjanja, in celo zvišanja, dosedanje ravni 
števila občanov, otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom. 

                                                           
1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/matejaz/My%20Documents/Downloads/VladnogradivoNPS2

10.pdf  

../My%20Documents/Downloads/VladnogradivoNPS210.pdf
../My%20Documents/Downloads/VladnogradivoNPS210.pdf
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SMERNICE RAZVOJA, PROGRAMSKA IZHODIŠČA IN DELOVNI NAČRT 
ŠPORTNE ZVEZE OBČIN TREBNJE IN MIRNA 2013-2020 
Načrtovana investicija pa je skladna tudi s Smernicami razvoja, programskimi 
izhodišči in delovnim načrtom Športne zveze občin Trebnje in Mirna 2013-2020.  
 

4. PREDSTAVITEV VARIANT 
 

4.1 Varianta »brez investicije« 
 

V primeru, da se investicija ne bo izvedla, bo športni park v Trebnjem ostal v 
dosedanjem stanju, kar pomeni, da prebivalci še naprej ne bodo imeli primernih in 
varnih površin za tek in podobno rekreacijo. Ker se ne bo izvedla naslednja faza 
preureditve in posodobitve športnega parka, bo cilj o popolni ureditvi parka okrnjen in 
ostal nedosegljiv.  

Kvalitetno izvajanje športa v osnovni šoli bo še naprej ovirano in možnosti za razvoj 
športne rekreacije, kvalitetnega športa in vrhunskega športa se ne bodo dvignile. 
Delež športno dejavnih prebivalcev se ne bo povečal, temveč bo ostal enak ali se 
celo znižal, s čimer se bo neposredno prispevalo k slabšemu zdravstvenemu stanju 
prebivalcev v kraju. 

Pravo tako bi se slabše razvijalo športno – rekreacijska dejavnost članov društev, 
upokojencev in ostalih uporabnikov atletske steze. Naslednje negativne posledice 
variante »brez investicije« pa bi bile še: 

 stroški vzdrževanja obstoječe atletske steze bi se iz leta v leto povečevali, 

 zmanjševala bi se podoba kraja in dodana vrednost urejenega športnega parka, 

 ne bi bilo sledenja trendu razvoja na področju športne infrastrukture in siceršnje 
urbane urejenosti okolja,  

 zmanjšala se bi rast športne kulture in ozaveščenosti krajanov Krajevne 
skupnosti Trebnje, 

 število športno aktivnih prebivalcev krajevne skupnosti bi se začelo zmanjševati, 

 športno – rekreativni programi za različne ciljne skupine glede na spol, starost, 
posebne potrebe, raven znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti bi se 
zmanjševali, 

 športno zdravstveno-preventivni programi in športni programi za krepitev 
zdravja se v prihodnosti nebi razvijali, 

 izvajalci športno rekreativnih programov bi bili demotivirani za izvedbo le-teh.  
 
Iz vseh zgoraj podanih negativnih posledic variante »brez investicije« izhaja samo 
ena ugotovitev, da ta varianta ni sprejemljiva. 
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4.2 Varianta »z investicijo« 
 
Obnova in preureditev atletske steze na sledeč način:  
ASFALTERSKA DELA    27.472,50 € 
POLAGANJE TARTANA    34.965,00 € 
Skupaj:       62.437,50 € 

DDV 22%:  13.736,25 € 
Skupaj z DDV:  76.173,75 € 

 
Pripravljalna dela so zajeta v financiranju rednega vzdrževalnega dela športnega 
parka, s tem projektom pa je potrebno zagotoviti asfaltiranje atletske steze in 
polaganje tartana po le-tej.  
Pri asfaltiranju atletske steze je v ocenjeno vrednost zajeto: 
Dobava in vgrajevanje dvoplastnega drenažnega asfalta A4 + A5 v debelini 3 + 4cm 
skladno s TSG06-300 410-2009, vključno z vsemi meritvami, dokazili in obveznimi 
kontrolami naklonov. Pred začetkom del je potrebno recepturo asfalta in eventualna 
odstopanja od Smernic in tehničnih pogojev za graditev asfaltnih zmesi za športne 
objekte uskladiti z izvajalcem sintetične podlage. V ceni je potrebno upoštevati 
postavitev opaža za kasnejšo zapolnitev fuge z sintetično maso                                                  
Pri polaganju tartana na atletsko stezo je v ocenjeno vrednost zajeto: 
Izdelava sintetične prevleke:  
-nosilni sloj; sintetično vezan črni gumi-granulat debeline cca 10 mm 
-zgornji sloj; nabrizgani poliuretan rdečerjav debeline cca 3 mm 
Asfaltna podloga mora biti izdelana po navodilih strokovnjaka polytan-a, pregledana 
in prevzeta. V ceni zajeto tudi liniranje tekaške steze. Dobavljen material mora imeti 
certifikat IAAF in standard EN. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2: Idejni osnutek ureditve športnega parka (Športna zveza Trebnje in Mirna). Marec 2013. 
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5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH 
STROŠKOV 
 

5.1 Opredelitev vrste investicije 
 
a. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa) 
 
___Investicija v nakup        _X_Adaptacija 
 
___Novogradnja         ___Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 
 
___Rekonstrukcija         ___Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev 
___________________________________________________________________
Poleg tega pa tudi:  
 

___Če je podano državno poroštvo     ___ali če je vključeno v nacionalni program 
 
 
b. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v 
skladu s 4. členom): 
 

 
Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 
projekta) za določitev vrste dokumenta 

 
Identifikacija 

Investicijskega 
Projekta 

 
Predinvesticijska 

zasnova 

 
Investicijski 

program 

 
manj od 300.000 EUR 

 če je objekt tehnološko zahteven 

 če bodo nastale pomembne finančne 
posledice v času obratovanja in 

 če se bo projekt (so)financiral s 
proračunskimi sredstvi 

 
Ne, razen 

Da 
 

Da 
 

Da 

 
 

Ne 
 

Ne 
 

Ne 

 
 

Ne 
 

Ne 
 

Ne 

 
več od 300.000 in manj od 500.000 EUR 

 
Da 

 
Ne 

 
Ne 

 
več od 500.000 in manj od 2.500.000 EUR Da Ne Da 

 
več od 2.500.000 EUR 

 
Da 

 
Da 

 
Da 

 
 
 

Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 
 
_X_ DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
___ PREDINVESTICIJSKO ZASNOVO 
 
___ INVESTICIJSKI PROGRAM 
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5.2 Ocena investicijske naložbe po stalnih cenah  

 
Vrednost stroškov investicije je bila izdelana na naslednjih osnovah: 
 

1. Priporočil Fitolab športnega inženiringa d.o.o., raziskav trga strokovnih 
delavcev Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti ter ocen vodje 
Oddelka za Okolje in prostor. 

 
 
 

Tabela 3: Vrednost investicije po postavkah v stalnih cenah (v EUR) 
 

Ocena stroškov po stalnih cenah v časovnem 
načrtu 

2015 Skupaj 

Obnova atletske steze  62,437,50 
 
asfaltiranje 27.472,50 27.472,50 
 
polaganje tartana 34.965,00 34.965,00 

Skupaj brez DDV% 62.437,50 62.437,50 

DDV% 13.736,25 13.736,25 

Skupaj z DDV% 76.173,75 76.173,75 

 
6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO 
INVESTICIJO 
 

6.1 Strokovne podlage in dovoljenja 
 
Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so upoštevani naslednji 
dokumenti: 
 
Zakonska podlaga: 

 

 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.  60/2006, 54/2010, 

 Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, NPB1, 15/03 - ZOPA 
in NPB2), 

 Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 26/14), 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 
50/13). 

 
Strokovne podlage za izvedbo investicije: 
 

- Idejni predlog OŠ Trebnje za ureditev celotnega športnega parka št.           
671-2/2014/2 z dne 1. 4. 2014 

- Idejni osnutek ureditev športnega parka avtorja Športna zveza Občin Trebnje 
in Mirna (ŠZ TIM). 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=1998929
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20014794
http://pisrs.si/Pis.web/pregledNpb?idPredpisa=ZAKO1430&idPredpisaChng=ZAKO515
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2003589
http://pisrs.si/Pis.web/pregledNpb?idPredpisa=ZAKO3130&idPredpisaChng=ZAKO515
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141071
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6.2 Lokacija 
 
Investicija se bo izvedla v Občini Trebnje, v naselju Trebnje. Nepremičnina, na kateri 
je predvidena obnova atletske steze, se nahaja v centru Trebnjega na zemljišču s 
parcelno št. 231/2, k.o. 1422-Trebnje. 
Prostorski akt, ki velja na območju investicije je Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/2013). 
 
Slika 2: Parcelne številke 90/1, 91/1, 121/1, k.o. Trebnje 

 
 

Slika 3: Lastništvo parc. št. 90/1, 91/1, 121/1, k.o. Trebnje 

 
Vir: Prostorski informacijski sistem občin – PISO, 

http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=TREBNJE, november 2014. 
 

 

http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=TREBNJE
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6.3 NAČRT FINANCIRANJA V STALNIH CENAH  
 
6.3.1 Načrt financiranja po virih financiranja v stalnih cenah 
 
Celotno investicijsko naložbo bo financirala Občina Trebnje iz proračuna v višini 50% ter v 
višini 50% sofinancirala Fundacija za šport.  
 

Tabela 4: Viri financiranja stroškov investicije v stalnih cenah (v EUR) 
 

LETO 
 

2015 
 

DELEŽ 
 

SKUPAJ: 
 
PRORAČUN OBČINE TREBNJE 

 
31.218,75 EUR 

 
50 % 

 
31.218,75 EUR 

 
FUNDACIJA ZA ŠPORT 

 
31.218,75 EUR 

 
50 % 

 
31.218,75 EUR 

 
SKUPAJ BREZ DDV: 

 
 62.437,50 EUR 

 
100 % 

 
62.437,50 EUR  

 
SKUPAJ Z DDV 

 
 76.173,75 EUR 

 
100 % 

 
76.173,75 EUR 

 
 
 

6.3.2 Načrt financiranja po dinamiki v stalnih cenah 
 

Tabela 5: Dinamika  financiranja vseh stroškov investicije v stalnih cenah (v EUR) 
 

LETO 
 

Stalne cene v EUR 
 

Delež 

 
2015 

 
76.173,75 EUR 

 
100 % 

 
Skupaj: 

 
76.173,75 EUR 

 
100 % 
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6.4 Varstvo okolja 
 
Investicija nima nobenih negativnih vplivov na okolje, zato ni stroškov odprave 
negativnih vplivov na okolje. Pri izvedbi obravnavane investicije bodo uporabljene 
najsodobnejše tehnike, ki bodo pri sami izvedbi zmanjšale količine odpadkov, emisij 
in ostalih tveganj onesnaževanja. Ocenjujemo, da bo po končanju obnove atletske 
steze in njeno delovanje v prihodnosti, nevtralno obremenjevalo okolje. Manjše 
obremenitve s hrupom in prahom se bodo pojavile le v času gradbenih del, ki jih pa 
bo izvajalec zmanjšal na minimum.  
 
 

6.5 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti in ekonomska in 
družbena upravičenost investicije 
 
V kolikor se izvede obnova in preureditev atletske steze se pričakuje, da bo v uporabi 
vsaj toliko kot do sedaj. Menimo, da jo bo za svoje rekreacijske sprehode uporabljalo 
še večje število meščanov, predvsem starejše generacije, še večje število tekačev 
rekreativcev in tudi osnovna šola ter vrtec. 
 
Glavni rezultat obravnavane investicije je obnovljena atletska steza. Posredni bistveni 
rezultati pa so še: 

 višja ozaveščenost krajanov Krajevne skupnosti Trebnje glede športne kulture 
in povečanje števila športno aktivnih prebivalcev, 

 višja kvaliteta in dodano vrednost prostora ter polepšana podoba kraja,  

 kvalitetnejša izvedba športne vzgoje ter testiranj osnovnošolcev Osnovne šole 
Trebnje, 

 
Iz zgoraj navedenih pozitivnih rezultatov obravnavane investicije smo torej mnenja, 
da je predlagana investicija ekonomsko in družbeno upravičena. 
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7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE 
PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 
DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 
 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo 
posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom 
na dodano vrednost in sicer: 

  
1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 

evrov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta; 
2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument 

identifikacije investicijskega projekta in investicijski program; 
3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument 

identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in 
investicijski program; 

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 evrov je treba 
zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer: 

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 
b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne 

finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja); 
c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi 

sredstvi. 
 
Celotna ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah je ocenjena na 386.000,00 €. 
Glede na to, da je ocenjena vrednost celotne vrednosti projekta po stalnih cenah 
med 300.000,00 in 500.000,00 €, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za 
omenjen projekt izdelati najmanj Dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP). 
 

Za potrebe izvedbe celotne investicije je treba izdelati naslednjo dokumentacijo: 

 
1. Investicijska dokumentacija :  DIIP. 

 
 
Časovni načrt priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije 
 

Aktivnost 2014 

Izdelava dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta 

 
november 

Tabela 6: Okvirni terminski plan izdelave investicijske in ostale dokumentacije 

 
Časovni načrt izvedbe: 
 
Občina predvideva, da bo naložbo realizirala v letu 2015, in sicer od aprila 2015 do 
konca junija 2015. 
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8. POVZETEK Z ZAKLJUČNO OCENO 
 
 
Glede na dejstva, da : 
 

- da mesto Trebnje ne razpolaga niti z eno samo atletsko stezo iz tartana, ki bi 
prebivalcem omogočala ustrezno in varno športno rekreacijo oziroma tek in 
hojo, 

- je atletika osnova vsem športom za splošni del kondicijskih priprav, 
- med Ljubljano in Novim mestom ni primerno urejene atletske steze in sta 

najbližji iz Trebnjega v Novem mestu (24 km) in Ljubljani (54 km), 
- da je ta investicija za razvoj športa v mestu Trebnje in širše nujno potrebna, 

 
menimo, da je investicija utemeljena. 
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9. PRILOGE: 
 

1. Priporočilo o nujnosti obnove atletske steze v Trebnjem za širšo regijo 
Športne zveze občin Trebnje in Mirna, prejeto dne 14. 11. 2014 
 

2. Priporočilo o nujnosti atletske steze v Trebnjem Krajevne skupnosti 
Trebnje, prejeto dne 17. 11. 2014 
 

3. Priporočilo o obnovi atletske steze v Trebnjem Društva tekačev in 
pohodnikov Trebnje, prejeto dne 17. 11. 2014 
 

4. Priporočilo o nujnosti atletske steze v Trebnjem Rokometnega kluba Trimo 
Trebnje, prejeto dne 17. 11. 2014  

 
5. Priporočilo o nujnosti atletske steze v Trebnjem Športnega društva Trimko 

Trebnje, prejeto dne 17. 11. 2014 
 

6. Priporočilo o nujnosti obnove in ureditve atletske steze v Trebnjem 
Šolskega športnega društva Trebnje, prejeto dne 13. 11. 2014 

 

7. Izjava o naknadnem posredovanju sklepa Občinskega sveta Občine 
Trebnje o potrditvi Dokumenta investicijskega projekta Obnova in 
ureditev atletske steze v Trebnjem  
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IZJAVA o naknadnem posredovanju sklepa Občinskega sveta Občine 
Trebnje o potrditvi Dokumenta investicijskega projekta Obnova in 

ureditev atletske steze v Trebnjem  
 

 

 

S to izjavo Občina Trebnje zagotavlja, da bo Dokument identifikacije investicijskega 

projekta: Obnova in ureditev atletske steze v Športnem parku v Trebnjem v 

obravnavo in potrditev Občinskemu svetu Občine Trebnje predložen na 2. redni seji 

Občinskega sveta Občine Trebnje. Fundaciji za šport pa bo sklep o potrditvi 

posredovan naknadno, takoj ko bo sklep izdan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                     župan  
         Alojzij Kastelic 
 
            __________________ 
             Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 Alojzij Kastelic 

ŽUPAN 

OBČINE TREBNJE 
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IV. OBRAZLOŽITEV 
 

Mesto Trebnje ne razpolaga niti z eno samo atletsko stezo iz tartana, in tudi med 

Ljubljano in Novim mestom ni primerno urejene atletske steze (najbližji iz Trebnjega 

sta v Novem mestu (24 km) in Ljubljani (54 km)).  Prebivalcem ni omogočena 

ustrezna in varna športna rekreacija oziroma tek in hoja, športniki ne morejo 

kvalitetno izvajati splošnega dela kondicijskih priprav. Iz navedenega sledi, da je ta 

investicija za razvoj športa v mestu Trebnje in širše nujno potrebna. 

Ožje je s to investicijo namen zagotoviti asfaltiranje atletske steze in polaganje 
tartana po le-tej (pripravljalna dela so zajeta v financiranju rednega vzdrževalnega 
dela športnega parka). 
 
Pri asfaltiranju atletske steze je v ocenjeno vrednost zajeto: 

Dobava in vgrajevanje dvoplastnega drenažnega asfalta A4 + A5 v debelini 3 + 4cm 

skladno s TSG06-300 410-2009, vključno z vsemi meritvami, dokazili in obveznimi 

kontrolami naklonov. Pred začetkom del je potrebno recepturo asfalta in eventualna 

odstopanja od Smernic in tehničnih pogojev za graditev asfaltnih zmesi za športne 

objekte uskladiti z izvajalcem sintetične podlage. V ceni je potrebno upoštevati 

postavitev opaža za kasnejšo zapolnitev fuge z sintetično maso                                                  

Pri polaganju tartana na atletsko stezo je v ocenjeno vrednost zajeto: 

Izdelava sintetične prevleke:  

-nosilni sloj; sintetično vezan črni gumi-granulat debeline cca 10 mm 

-zgornji sloj; nabrizgani poliuretan rdečerjav debeline cca 3 mm 

Asfaltna podloga mora biti izdelana po navodilih strokovnjaka polytan-a, pregledana 

in prevzeta. V ceni zajeto tudi liniranje tekaške steze. Dobavljen material mora imeti 

certifikat IAAF in standard EN. 

 

Ocenjene vrednosti so bile izračunane na podlagi priporočil Fitolab športnega 

inženiringa d.o.o. 

 

Ocena investicijske naložbe po postavkah v stalnih cenah (v EUR) 

Ocena stroškov po stalnih cenah v 

časovnem načrtu 

2015 Skupaj 

Obnova atletske steze  62,437,50 

 

asfaltiranje 27.472,50 27.472,50 

 

polaganje tartana 34.965,00 34.965,00 

Skupaj brez DDV% 62.437,50 62.437,50 

DDV% 13.736,25 13.736,25 

Skupaj z DDV% 76.173,75 76.173,75 

 
 
Načrt financiranja po virih financiranja v stalnih cenah (v EUR) 
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LETO 

 
2015 

 
DELEŽ 

 
SKUPAJ: 

 
PRORAČUN OBČINE TREBNJE 

 
31.218,75 EUR 

 
50 % 

 
31.218,75 EUR 

 
FUNDACIJA ZA ŠPORT 

 
31.218,75 EUR 

 
50 % 

 
31.218,75 EUR 

 
SKUPAJ BREZ DDV: 

 
 62.437,50 EUR 

 
100 % 

 
62.437,50 EUR  

 
SKUPAJ Z DDV 

 
 76.173,75 EUR 

 
100 % 

 
76.173,75 EUR 

 

Časovni načrt izvedbe: 
 
Občina predvideva, da bo naložbo realizirala v letu 2015, in sicer od aprila 2015 do 

konca junija 2015. 


