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DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN 
                                                                     

 

 
1. OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic     

 Matična številka: 5882958000 

 ID številka za DDV: SI34728317, 
 

2. OBČINA MIRNA, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, ki jo zastopa župan Dušan Skerbiš  

 Matična številka: 2399164000 

 ID številka za DDV: SI80793509, 
 

3. OBČINA ŠENTRUPERT, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, ki jo zastopa župan Rupert Gole 

 Matična številka: 2241153000 

 ID številka za DDV: SI43936377, 
 

4. OBČINA MOKRONOG-TREBELNO, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, ki jo zastopa župan Anton 
Maver 

 Matična številka: 2241170000 

 ID številka za DDV: SI28624777 
 
in  
 

5. GASILSKA ZVEZA TREBNJE, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje, ki jo zastopa predsednik Anton Strah  

 Matična številka:  5224853000 

 ID za DDV številka: 53922751 
 
potrjujejo in sklepajo naslednji 
 

DOGOVOR O SOFINANCIRANJU IN FINANČNI KONSTRUKCIJI 

ZA NABAVO GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN 
 

1. člen 
 

Stranke tega sporazuma uvodoma ugotavljajo,  da: 
- je bil med predmetnimi strankami 23. 1. 2017 podpisan SPORAZUM o sodelovanju pri nakupu 

gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin v katerem opredeljujejo potrebo in interes po 
nabavi predmetnega vozila, delitveni ključ in ostale obveznosti udeleženih v projektu; 

- da je bila med predmetnimi strankami podpisana okvirna finančna konstrukcija in določeni deleži 
posameznih Občin; 

- da je Občina Trebnje kot prijaviteljica, dne 23. 3. 2017 prejela Sklep o sofinanciranju nakupa 
gasilskega vozila za reševanje z višin na podlagi prijave na javni poziv URSZR za sofinanciranje 
gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin (Uradni list RS, št. 81/16) 

- je bila na podlagi javnega naročila št. JN008622/2017-B01, objavljenega dne 3. 10. 2017 izbrana 
dopustna in ekonomsko najugodnejša ponudba za nabavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje 
z višin, dobavitelja Webo d.o.o., Dragomelj 84, 1230 Domžale; 

- se s podpisom te finančne konstrukcije podpisnice dogovorijo o končnih zneskih financiranja 
investicije nabave gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. 

 
2. člen 

 
Finančne obveznosti za nabavo, redno in izredno vzdrževanje vozila se do končnega poplačila vozila med 
podpisnicami tega sporazuma delijo po naslednjem delitvenem ključu:  

- Občina Trebnje, delež sofinanciranja: 58,26% 

- Občina Mokronog–Trebelno, delež sofinanciranja: 15,78%, 

- Občina Mirna, delež sofinanciranja: 13,37% 
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- Občina Šentrupert, delež sofinanciranja: 12,59%. 

 

3. člen 
 
(1) Sprejeta najugodnejša dopustna ponudba po JN008622/2017-B01 znaša 616.917,98 EUR iz katere se 
izloči 12-letni servisni paket v višini 48.019,20 EUR. Servisni paket bodo Občine plačevale v okviru  letne 
pogodbe z GZ Trebnje, na osnovi fiksne ponudbe, za 12-letno obdobje, 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), in sicer:  
 

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 %) 58,26% 2.330,40 EUR 

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

Občina Mirna (13,37 %) 13,37% 534,80 EUR 

Občina Šentrupert (12,59 %) 12,59% 503,60 EUR 

Skupaj sofinanciranje   4.000,00 EUR 

 
(2) Finančna obveznost nakupa gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin (skupaj z gasilsko reševalno 
opremo) do dobavitelja, ki zapade 30. dan po dobavi vozila (1 leto po podpisu pogodbe) tako znaša: 
568.898,78 EUR z DDV-jem. 
 
(3) Finančna konstrukcija za sofinancerje: 

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 Šentrupert (12,59 %) 12,59% 52.739,36   52.739,36 

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

 
4. člen 

 
 (1) Podpisnice te finančne konstrukcije se dogovorijo, da bo GZ Trebnje v letu 2018, za pokritje finančne 
obveze sofinancerjev - občin, v višini 418.898,78 EUR, do dobavitelja vozila, sredstva 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. 

 
(2) Gasilska zveza Trebnje, finančna sredstva pridobljena iz kredita nakaže plačniku vozila t.j. 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trebnje. 
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(3) Občina Trebnje pa naslednji dan po prejemu nakaže celotna finančna sredstva sofinanciranja prejeta od 
Uprave za zaščito in reševanje plačniku vozila t.j. Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trebnje. 
 

5. člen 
 
Občine svoje finančne deleže zagotavljajo v okviru vsakoletne pogodbe za opravljanje in financiranje javne 
gasilske službe z Gasilsko zvezo Trebnje.  

6. člen 
 
Občine podpisnice se zavezujejo, da bodo finančna sredstva za financiranje gasilskega vozila za gašenje in 
reševanje z višin zagotavljale v vsakoletnem proračunu posamezne občine do končnega poplačila kreditnih 
obveznosti GZ Trebnje. 

7. člen 
 

Vse morebitne spore iz tega sporazuma bodo stranke skušale reševati sporazumno, v primeru nezmožnosti 
rešitve spora s sporazumom, bo spore reševalo stvarno (in krajevno) pristojno sodišče. 
 

8. člen 
 
Podpisnice tega dogovora se dogovorijo, da bodo pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljale 
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US). 
 

9. člen 
 
Dogovor začne veljati, ko ga podpišejo vsi podpisniki in je sestavljen v petih (5) enakih izvodih, od katerih 
prejme vsaka stranka en (1) izvod. 
 
Številka: 845-6/2016 
Datum: 20. 11. 2017 

 
OBČINA TREBNJE 

Številka: 845-0001/2017 
Datum: 13. 12. 2017 

 
OBČINA MOKRONOG-TREBELNO 

Alojzij Kastelic 
ŽUPAN 

Anton Maver 
ŽUPAN 

 
………………………………… 

 
……………………………… 

 
Številka: 745-0001/2017 
Datum: __. 12. 2017 

 
OBČINA MIRNA 

 
Številka: 845-0001/2017-14 
Datum: 29. 11. 2017 

 
OBČINA ŠENTRUPERT 

Dušan Skerbiš 
ŽUPAN 

Rupert Gole 
ŽUPAN 

 
………………………………… 

 
……………………………… 

 
Številka: 
Datum: 20. 11. 2017                 GASILSKA ZVEZA TREBNJE 
             Anton Strah 
             PREDSEDNIK 
 
                    …………………………………                                                            

                                                

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2761

