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DATUM: 9. 12. 2020 

  
 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 
   

ZADEVA: Investicijski program Večnamenske športne dvorane Trzin 
  

NAMEN: Potrditev investicijskega programa Večnamenske športne dvorane Trzin 
  

PRAVNA PODLAGA: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06, 54/10 in 27/16), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
8/20), Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 12/20) 

  
PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  
POROČEVALEC: mag. Primož Praper, udgi., direktor EUTRIP d.o.o. 

  
FINANČNE POSLEDICE:  Potrditev investicijskega programa vpliva na proračun v višini stroškov 

predvidenih za investicijo v Investicijskem programu. Vrednost investicije po 
tekočih cenah po IP znaša 4.008.912,67 EUR, ki bodo črpani v letih 2021 in 2022, 
predvidevamo pa za 1.200.000,00 EUR virov financiranja v letu 2022. Dejanske 
verodostojne vrednosti bodo pridobljene na osnovi javnega razpisa, sklenjenih 
pogodb in končnega obračuna del. 

  

OBRAZLOŽITEV: 

Investicijski program  je dokument, ki ga zahteva Uredba o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 

št. 60/06, 54/10 in 27/16) in ga potrjuje občinski svet. Občina Trzin je za izvedbo Investicijskega 

programa, po postopku zbiranja ponudb, kot najugodnejšo primerno podjetje izbrala EUTRIP d.o.o. 

Podjetju je Občinska uprava predstavila Akcijski načrt, osnovna izhodišča za izvedbo investicije, Idejno 

zasnovo dvorane in dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). IP vsebuje vse zakonsko 

določene prvine in je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za 

investicijsko odločitev. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 8/20) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 

12/20) je Občinski svet Občine Trzin, na 16. redni seji, dne 16. decembra 2020, sprejel naslednji  

 

SKLEP 

 

Občinski svet  je potrdil  Investicijski program Večnamenske športne dvorane Trzin. 

 

Številka: 430-0002/2019                                                               Župan Občine Trzin 

Datum: 16. 12. 2020             Peter LOŽAR, l. r. 
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