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ZADEVA: SPORAZUM O FINANCIRANJU PLAČE DELAVCA, ZAPOSLENEGA NA GASILSKI 
ZVEZI TREBNJE 
 

 
Občinskemu svetu Občine Mokronog-Trebelno dajem v obravnavo in sprejem Sporazum o 
sofinanciranju plače delavca, zaposlenega v Gasilski zvezi Trebnje. 
 
1. NASLOV DOKUMENTA 
Sporazum o sofinanciranju plače delavca, zaposlenega na Gasilski zvezi Trebnje 

2. UVOD 

2.1 RAZLOGI ZA SPREJETJE 

V občinah Mirnske in Temeniške doline obstaja že nekaj let potreba po zaposlitvi delavca na 
Gasilski zvezi Trebnje. Potreben obseg del in nalog, ki jih je dolžna izvajati Gasilska zveza 
Trebnje, se je v nekaj zadnjih letih zelo povečal, tako da ni več mogoče zagotavljati 
kvalitetnega dela preko podjemne pogodbe, in sicer iz več razlogov: 

- stroški podjemne pogodbe (prispevki in davki) so zelo visoki; 
- dela in naloge je potrebno izvajati vsakodnevno. 

Iz teh razlogov so se župani Občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert sestali 
že v lanskem letu, na temo zaposlitve v gasilski zvezi. Glede na predlog predsednika Gasilske 
zveze Trebnje, da je zaposlitev delavca za nedoločen čas nujno potrebna, so se strinjali vsi 
prisotni župani.    

2.2 IZVEDENE AKTIVNOSTI 
Gasilska zveza Trebnje je ob pomoči zunanjega svetovalca za pripravo potrebne 
dokumentacije za zaposlitev delavca, dne 8. 11. 2017 pripravila in sprejela sklep številka 
88/17 z dne 8. 11. 2017, s katerim se v letu 2018 izvede zaposlitev enega delavca za 
opravljanje tajniško administrativnih del ter drugih potrebnih nalog za nedoločen čas, in 
sicer za potrebe izvajanja del in nalog, ki so potrebne za nemoteno delovanje zveze in 
društev kot njenih članov. Vse pravice in obveznosti delavca se določijo na podlagi smiselne 
uporabe delovno pravnih predpisov, ki se v javnem sektorju uporabljajo za dejavnost 
gasilstva (sklep v prilogi). 

Gasilska zveza Trebnje je sprejela tudi akt o organizaciji in sistematizaciji delovnega mesta v 
Gasilski zvezi Trebnje, v katerem se določi strokovno-tehnično delovno mesto glede na 
organizacijo, določeno s  Statutom Gasilske zveze Trebnje. Določeni so tudi pogoji za 
zaposlitev delavca in katalog delovnih mest, ki podrobno opredeljuje naziv delovnega mesta, 
zahtevane pogoje, plačne razrede, delovni čas in opis del in nalog. 



3. VIRI FINANCIRANJA in FINANČNE OBVEZNOSTI OBČIN 

Gasilska zveza Trebnje je vse štiri Občine, ki sofinancirajo delovanje Gasilske zveze Trebnje, 
obvestila o sprejetih aktivnostih in aktih ter pripravila sporazum o financiranju plače 
delavca, zaposlenega na Gasilski zvezi Trebnje. 

Letna višina obveznosti za plače in prispevke, vezane na eno zaposlitev, kot je planirana v 
sprejetih aktih Gasilske zveze Trebnje je ocenjena v višini 21.000,00 EUR. 

Tabela: Finančna konstrukcija – viri financiranja 

Viri financiranja  delež letna obveznost 

Občina Trebnje 58,26 % 12.234,60 

Občina Mokronog-Trebelno 15,78 % 3.313,80 

Občina Mirna 13,37 % 2.807,70 

Občina Šentrupert 12,59 % 2.643,90 

 SKUPAJ:  100 % 21.000,00 

Pri finančni konstrukciji je potrebno poudariti, da Občine že sedaj Gasilski zvezi Trebnje 
zagotavljajo v okviru letnih finančnih sredstev za sklenitev podjemne pogodbe skupaj z 
davki in prispevki za tajniška opravila v skupni višini 8.800,00 EUR, zato bo potrebno 
dodatno (od leta 2018) zagotavljati s strani Občin še sredstva v skupni višini 
12.200,00 EUR. 

Višina sofinanciranja s strani posamezne Občine – viri financiranja so sledeči:   

Viri financiranja  delež 
do leta 
2017 

2018/ 
dodatno skupaj 

Občina Trebnje 58,26 % 5.126,88 7.107,72 12.234,60 

Občina Mokronog-Trebelno 15,78 % 1.388,64 1.925,16 3.313,80 

Občina Mirna 13,37 % 1.176,56 1.631,14 2.807,70 

Občina Šentrupert 12,59 % 1.107,92 1.535,98 2.643,90 
SKUPAJ letna obveznost za plače in 
prispevke  100 % 8.800,00 12.200,00 21.000,00 

 
4. BESEDILO DOKUMENTA: Sporazum o sofinanciranju plače delavca, zaposlenega v 

Gasilski zvezi Trebnje je v prilogi. 

Pri predstavitvi in obrazložitvi dokumenta bo na seji občinskega sveta sodeloval Anton 
Strah, predsednik GZ Trebnje. 
 
5. PREDLOG SKLEPA 

Občinskemu svetu Občine Mokronog-Trebelno se predla v sprejem naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno potrdi in sprejme Sporazum o 
sofinanciranju plače delavca, zaposlenega na Gasilski zvezi Trebnje v 
predlaganem besedilu. 

 
    ŽUPAN 
Anton Maver 

 
PRILOGE:  

 Sklep Upravnega odbora GZ Trebnje z dne 8. 11. 2017; 

 Predlog Sporazuma o sofinanciranju plače delavca, zaposlenega v Gasilski zvezi Trebnje. 


