
 

 
 

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

 Matična številka: 5882958000 

 ID številka za DDV: SI34728317, 
 

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

 Matična številka: 2241170000 

 ID številka za DDV: SI28624777 
 

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

 Matična številka: 2399164000 

 ID številka za DDV: SI80793509, 
 

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

 Matična številka: 2241153000 

 ID številka za DDV: SI43936377, 
in  

 

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

 Matična številka:  5224853000 

 ID za DDV številka: 53922751 
 

sklepajo naslednji  

SPORAZUM O FINANCIRANJU  

PLAČE DELAVCA, ZAPOSLENEGA V GASILSKI ZVEZI TREBNJE 
 

1. člen 
 

Občinski sveti občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert so se seznanili s sklepom Gasilske 

zveze Trebnje št. 88/17, v katerem je določeno, da bo Gasilska zveza Trebnje v letu 2018 zaposlila enega 

delavca za nedoločen čas, s katerim bo delovno razmerje sklenjeno na podlagi delovno pravne 

zakonodaje, ki velja za javne uslužbence v javnem sektorju za dejavnost gasilstva.  

 

2. člen 
 

Vse navedene občine so se seznanile tudi z Aktom o organizaciji in sistematizaciji delovnega mesta v 

Gasilski zvezi Trebnje.  

3. člen 
 

Podpisnice tega sporazuma soglašajo z izbiro delovnega mesta, ki je sistemizirano v Gasilski zvezi Trebnje 

za potrebe njenega delovanja, prav tako soglašajo, da se delavcu, ki bo zaposlen na Gasilski zvezi Trebnje 

plača določi na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer v 

višini 28. plačnega razreda.  

 

4. člen 
 

Podpisnice tega sporazuma soglašajo in potrjujejo, da bodo plačo zaposlenega delavca na Gasilski zvezi 

Trebnje, pri čemer so v del plače všteti tudi davki in prispevki zaposlenega delavca ter del plače za delovno 

uspešnost, financirale vse štiri občine, in sicer po naslednjem delitvenem ključu:  



- Občina Trebnje, delež sofinanciranja: 58,26% 

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

- Občina Mirna, delež sofinanciranja: 13,37% 

- Občina Šentrupert, delež sofinanciranja: 12,59%. 

 

Višina plače se usklajuje skladno s predpisi, ki veljajo za javni sektor.  

 

5. člen 
 

Znesek bruto plače na letni ravni z vsemi davki in prispevki, vključno z delom plače za delovno uspešnost 

zaposlenega delavca je dolžna Gasilska zveza Trebnje, podpisnicam tega sporazuma, vsako leto predložiti v 

soglasje, najkasneje do 31. oktobra.  

6. člen 
 

Ta sporazum prične veljati, ko ga potrdijo vsi občinski sveti občin podpisnic tega sporazuma, uporabljati pa 

prične se z dnem __.__.__. Sporazum velja do preklica. 

 

Številka: 

Datum:         GASILSKA ZVEZA TREBNJE 

                                                            PREDSEDNIK  

                                                            Anton Strah 

 

                                                                                                       ……………………………………. 

 

 

Številka: 

Datum:  

 

OBČINA TREBNJE 

Številka:  

Datum:  

 

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO 

Alojzij Kastelic 

ŽUPAN 

Anton Maver 

ŽUPAN 

 

………………………………… 

 

……………………………… 

 

 

Številka: 

Datum:  

 

OBČINA MIRNA 

 

 

Številka: 

Datum:  

 

OBČINA ŠENTRUPERT 

Dušan Skerbiš 

ŽUPAN 

Rupert Gole 

ŽUPAN 

 

………………………………… 

 

……………………………… 

 


