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OBČINSKI SVET 
OBČINE MOKRONOG-TREBELNO 

 
 

ZADEVA: DOGOVOR O SOFINANCIRANJU IN FINANČNI KONSTRUKCIJI ZA NABAVO 
GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN 

 
 
Občinskemu svetu Občine Mokronog-Trebelno dajem v obravnavo in sprejem Dogovor o 
sofinanciranju in finančni konstrukciji za nabavo gasilskega vozila za gašenje in 
reševanje z višin. 
 
1. NASLOV DOKUMENTA 
Dogovor o sofinanciranju in finančni konstrukciji za nabavo gasilskega vozila za gašenje 
in reševanje z višin. 
 

2. UVOD 

2.1 RAZLOGI ZA SPREJETJE 
V občinah Mirnske in Temeniške doline je bila zaznana potreba po zagotovitvi gasilskega 
vozila, primernega za gašenje požarov in reševanje z višin. Sedaj ima za potrebe gašenja 
objektov v višjih etažah, objektov z večjo površino ter za reševanje z višin v svojem 
voznem parku Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje (PGD Trebnje) gasilsko vozilo 
Bronto Skylift F32 MDT 2000, ki pa je bilo v zadnjih letih pogosto v okvari in kot takšno 
neoperativno za nekatere nujne intervencije. Glede na starost in stanje sedanjega vozila 
proizvajalec vozila ne more izključiti in preprečiti nadaljnjih večjih okvar vozila 
(predvsem teleskopske platforme), ki lahko povzročijo nadaljnje visoke stroške, 
neoperativnost ter s tem nezmožnost reševanja in gašenja na višini. Zaradi starosti 
vozila je kakršnokoli vlaganje v navedeno gasilsko vozilo neekonomično in nesmiselno 
in je obnova vozila nemogoča, oziroma bi dosegla vrednost nabave novega vozila. 

Iz tega razloga je prišlo do odločitve, da se kupi novo gasilsko vozilo, in sicer avto lestev 
s košaro (ALK) in zgibnim lestvenikom za učinkovito gašenje požarov in reševanje z 
višin. V ta namen je bil v januarju 2017 med Občinami Trebnje, Mirna, Mokronog-
Trebelno in Šentrupert podpisan Sporazum o sodelovanju pri nakupu gasilskega vozila 
za gašenje in reševanje z višin. 

 

2.2 IZVEDENE AKTIVNOSTI 
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je na 13. redni seji, dne 28. 02. 2017, potrdil in 
sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program 
(IP) za nameravano investicijo, to je Nabava nove avtolestve z zgibnim lestvenikom ALK-



Z 32. Prav tako se je Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno seznanil z osnovnimi 
podatki o nameravani nabavi gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin skladno s 
tipizacijo GZS, s finančno konstrukcijo nakupa tega vozila ter z izjavami Občin Trebnje, 
Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert, ki so sodelovale pri prijavi na Poziv za oddajo 
vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin, ki je bil 
objavljen s strani Uprave RS za zaščito in reševanje v Uradnem listu RS, št. 81/16, dne 
16. 12. 2016 (v nadaljevanju: Poziv). Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je na 13. 
redni seji, dne 28. 02. 2017, sprejel sklep, da bo dokončno odločitev o nakupu nove 
lestve z zgibnim lestvenikom ALK-Z 32, ko bo znana končna finančna konstrukcija 
nakupa lestve z jasno določenimi viri financiranja in ko bo točno znan potrebni delež 
sofinanciranja Občine Mokronog-Trebelno, ki pa v nobenem primeru ne sme presegati 
zneska 77.322,00 EUR, z možnostjo financiranja v obdobju sedmih (7) let. 
 

V skladu s sprejeto odločitvijo občinskih svetov vseh sodelujočih občin pri nakupu 
gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, so v letu 2017 potekale naslednje 
aktivnosti: 

 Občina Trebnje je kot nosilna občina izvedla prijavo na Poziv Uprave RS za 
zaščito in reševanje; 

 V marcu 2017 je Občina Trebnje prejela sklep Uprave RS za zaščito in 
reševanje, da prijava izpolnjuje pogoje za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila 
in se ji po merilih poziva dodeli 150.000,00 EUR za sofinanciranje nakupa 
gasilskega vozila; 

 Na portalu javnega naročanja je bilo dne 3. 10. 2017 objavljeno javno naročilo, 
št. JN008622/2017-B01, za dobavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z 
višin, katerega naročnik je PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBNJE, 
Rimska cesta 33, 8210 Trebnje; 

 Dne 14. 11. 2017 je bila sprejeta odločitev o oddaji javnega naročila 
najugodnejšemu ponudniku Webo, d.o.o., Dragomelj 84, 1230 Domžale, za 
končno ponujeno ceno 616.917,98 EUR (v prilogi). 

Na podlagi izvedenega javnega naročila je znana končna nabavna cena za nakup 
gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin in na podlagi tega izdelana končna 
finančna konstrukcija nakupa avtolestve z določenimi viri financiranja. 

 

3. VIRI FINANCIRANJA in FINANČNE OBVEZNOSTI OBČIN 

3.1  NAKUP GASILSKEGA VOZILA 

Finančna obveznost nakupa gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin (skupaj z 
gasilsko reševalno opremo) do dobavitelja znaša: 568.898,78 EUR z DDV-jem.  

Finančne obveznosti za nabavo, redno in izredno vzdrževanje vozila se do končnega 
poplačila vozila delijo med Občine Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert v 
skladu s splošnim delitvenim ključem glede na število prebivalcev, in sicer: Občina 
Trebnje v višini 58,26%, Občina Mokronog-Trebelno v višini 15,78%, Občina Mirna v 
višini 13,37% in Občina Šentrupert v višini 12,59%. 

 

Tabela: Finančna konstrukcija za sofinancerje (viri financiranja): 

 



Viri financiranja – nabava ALK Delež 
Višina z DDV 

v EUR 

18,67 % 
ponujene 

cene za 
vozilo 
TD32 

(Bronto) 

Deleži v 
EUR 

Skupaj nakup   568.898,78     

Uprava RS za zaščito in reševanje 
(sofinanciranje) 

  150.000,00 
  

  

Znesek sofinanciranja občin   418.898,78   418.898,78 

Občina Trebnje (58,26 % + 18,67% ponujene 
cene za odkup obstoječega vozila TD32) 

58,26% 244.050,43 
18.449,69 262.500,12 

Občina Mokronog-Trebelno  (15,78 %) 15,78% 66.102,23   66.102,23 
Občina Mirna (13,37 % - 18,67% ponujene 
cene za odkup obstoječega vozila TD32) 

13,37% 56.006,77 
18.449,69 37.557,07 

Občina Mokronog-Trebelno (12,59 %) 12,59% 52.739,36   52.739,36 

Skupni znesek sofinanciranje občin 100%  418.898,78   418.898,78 

 

Občine in Gasilska zveza Trebnje (GZ Trebnje) se dogovorijo, da bo GZ Trebnje v letu 
2018, za pokritje finančne obveze sofinancerjev - Občin do dobavitelja vozila, v višini 
418.898,78 EUR, zagotovila z najemom kredita pri najugodnejši poslovni banki, z 
najdaljšo dobo odplačevanja sedem (7) let. Stroške najema kredita in obresti od najetega 
kredita se zavežeta plačevati GZ Trebnje in Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje, 
predvidoma iz pridobljenih donatorskih oz. sponzorskih sredstev. Občine svoje finančne 
deleže, navedene v gornji tabeli, zagotavljajo v okviru vsakoletne pogodbe za opravljanje 
in financiranje javne gasilske službe z Gasilsko zvezo Trebnje. 

Občina Mokronog-Trebelno bo morala v letnem proračunu (za sedem let) zagotoviti 
sredstva za financiranje odplačevanja kredita v višini: 

Financiranje kredita - nakazila GZ Trebnje Letni znesek 
Občina Mokronog-Trebelno (15,78 %) 9.443,18 EUR 

 
3.2 SERVISIRANJE GASILSKEGA VOZILA 

Finančne obveznosti za servisni paket – izvajanje periodičnih pregledov in rednih 
servisov za 12 letno obdobje bodo Občine plačevale v okviru letne pogodbe z GZ 
Trebnje, po dejansko opravljenih servisnih pregledih. Finančne obveznosti se delijo po 
sprejetem delitvenem ključu in so že vključene na obstoječi postavki redne dejavnosti 
Gasilske zveze Trebnje (sedaj: servis Bronto). 

Tabela: Viri financiranja za izvajanje rednega servisa gasilskega vozila 

Viri financiranja – redni servisi delež Višina z DDV 

Skupaj za 12-letno obdobje   48.019,20 EUR 

Znesek /letno   4.000,00 EUR 

Občina Trebnje  58,26% 2.330,40 EUR 

Občina Mokronog-Trebelno   15,78% 631,20 EUR 

Občina Mirna 13,37% 534,80 EUR 

Občina Šentrupert 12,59% 503,60 EUR 

Skupaj sofinanciranje   4.000,00 EUR 

 



4. BESEDILO DOKUMENTA: Dogovor o sofinanciranju in finančni konstrukciji za 
nabavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin je v prilogi. 

Pri predstavitvi in obrazložitvi dokumenta bosta na seji občinskega sveta sodelovala 
Anton Strah, predsednik GZ Trebnje in Lovro Hren, poveljnik PGD Trebnje. 
 
5. PREDLOG SKLEPA 

Občinskemu svetu Občine Mokronog-Trebelno se predlaga sprejem  naslednji 

 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno potrdi in sprejme Dogovor o 
sofinanciranju in finančni konstrukciji za nabavo gasilskega vozila za 
gašenje in reševanje z višin v predlaganem besedilu. 

 
 

    ŽUPAN 
Anton Maver 

 
 
 
 
 


