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Zadeva: Predlog Dogovora o sofinanciranju in finančni konstrukciji za nabavo gasilskega 

vozila za gašenje in reševanje z višin - popravek 

Občinskemu svetu se na podlagi 113. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih 

občin št. 21/2011 in 16/2016) in 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna 

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2011 in 53/2015) posreduje v obravnavo predlog 

Dogovora o sofinanciranju in finančni konstrukciji za nabavo gasilskega vozila za gašenje in 

reševanje z višin - popravek. Občinskemu svetu se predlaga, da omenjeni predlog odloka 

obravnava oziroma nanj poda pripombe. 

NASLOV AKTA 

Predlog Dogovora o sofinanciranju in finančni konstrukciji za nabavo gasilskega vozila za 

gašenje in reševanje z višin - popravek 

UVOD 

2.1. Opis razlogov za sprejem akta 
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 tako neoperativno za nekatere 

nujne intervencije. Glede na starost in stanje vozila proizvajalec 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 vlaganje v navedeno gasilsko vozilo neekonomično 

in nesmiselno, obnova pa bi lahko dosegla vrednost nabave novega vozila. 

lz navedenih razlogov se predlaga nakup novega gasilskega vozila, 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. Ocena stanja na področju, ki se ureja s tem aktom 
Občinski svet Občine Mirna je na 15. redni seji, dne 27. 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. Občinski svet se je 

seznanil tudi 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 Mirna je na isti seji 

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 Mirna, ki naj vključuje 

tudi delež iz delitvene bilance iz naslova prodaje starega Bronto vozila. 

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. 

M008622/2017-1301, 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. 

Občinski svet Občine Mirna je na 20. redni seji, dne 20. 12. 2017 potrdil in sprejel Dogovor o 

sofinanciranju in finančni konstrukciji za nabavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z 

višin, ki predvideva sofinanciranje Občine Mirna v višini 37.557,07EUR. Kasneje je bilo 

ugotovljeno, da je izračunani znesek napačen in da pravilna obveznost za izplačilo iz 

proračuna Občine Mirna znaša 50. 769,31 EUR. 

2.3. Cilji in načela 
Cilj investicije je nakup novega gasilnega vozila — avtolestev s košaro in zgibnim lestvenikom 

za učinkovito gašenje požarov in reševanje z višin. 

Glavni namen investicije je pridobiti primerno gasilsko vozilo za učinkovito gašenje objektov 

v višjih etažah, objektov z večjo tlorisno površino ter za reševanje z višin, kar bo rezultiralo v 

večji varnosti prebivalcev in premoženja na območju občin Mirna, Mokronog-Trebelno, 

Šentrupert in Trebnje. 



2.4. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel akt 

2.4.1 	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 
Višina z 

DDV 
v EUR 

Delež od vozila 
TD32 (Bronto) 

Dokončni 
deleži 

sofinanciranja 
v EUR 

Dokončni 
deleži v % 

Skupaj nakup 568.898,78 
Uprava RS za zaščito in reševanje (sofinanciranje) 150.000,00 

Znesek sofinanciranja občin 418.898,78 

Občina Trebnje (58,26%+ del obstoječega vozila 
TD32) 

244.050,43 +5.237,46 - 28.035,23= 221.252,66 52,82% 

Občina Mokronog-Trebelno (15,78 %) 66.102,23 66.102,23 15,78% 
Občina Mirna (13,37%-del obstoječega vozila 
TD32) 

56.006,77 -5.237,46 50.769,31 12,12% 

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

PGD Trebnje 28.035,23 6,69% 

Skupni znesek sofinanciranje občin 418.898,78 418.898,78 100,00% 

Občine in Gasilska zveza Trebnje (GZ Trebnje) se dogovori o, 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 Mirna bo morala v vsakoletnem proračunu (za sedem let) zagotoviti sredstva za 

financiranje odplačevanja kredita v višini: 

Financiranje kredita - nakazila GZ Trebnje/PGD Trebnje Letni znesek 

Občina Mirna 7.252,76 EUR 



2.4.2 	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 

PRAVNE PODLAGE 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 — uradno 

prečiščeno besedilo in 97/10), ki v: 

> 37. členu določa pristojnosti občin na področju varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. 

Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011, 16/2016), ki v: 

D 17. členu določa pristojnosti občinskega sveta; 

D 33. členu opredeljuje naloge župana na področju zaščite in reševanja 

PREDLOG BESEDILA DOKUMENTA (V PRILOGI) 

S. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

1. člen  vsebuje uvodne določbe: 

župani občin sofinancerk so 23. 1. 2017 podpisali SPORAZUM o sodelovanju pri 

nakupu, v katerem opredeljujejo potrebo in interes po nabavi vozila, delitveni ključ  in 

ostale obveznosti udeleženih v projektu; 

župani so podpisali okvirno finančno konstrukcija in določili eni deleži posameznih 

Občin; 

Občina Trebnje je 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) 



na podlagi javnega naročila št. JN008622/2017-B01, objavljenega dne 3. 10. 2017 je 

bila izbrana dopustna in ekonomsko najugodnejša ponudba za nabavo gasilskega 

vozila za gašenje in reševanje z višin, dobavitelja Webo d.o.o., Domžale. 

člen  določa ključ  delitve stroškov nabave in servisiranja vozila v deležih (število 

prebivalcev, korigirano z deležem odprodaje starega vozila: Občina Trebnje: 52,82%, Občina 

Mokronog-Trebelno: 15,78%, Občina Mirna: 12,12%, Občina Šentrupert: 12,59%, PGD 

Trebnje: 6,69%). 

člen  določa nominalne zneske, ki jih morajo zagotoviti občine za letno servisiranje vozila 

(4.000,00 EUR) in za nakup vozila, upoštevaje odkupno vrednost starega Bronta (418.898,78 

EUR). 

člen  določa aktivnosti GZT (sklenitev pogodbe za najem kredita za dobo 7 let in obveznost 

plačila stroškov kredita). 

S. člen  določa, da občine svoje letne obveznosti opredelijo v okviru letne pogodbe o 

izvajanju javne gasilske službe z GZT. 

člen  določa obveznost občin v smislu zagotavljanja sredstev v letnih proračunih 

(servisiranje in anuitete za plačilo kredita) za obdobje sedmih let. 

člen  določa reševanje morebitnih sporov. 

člen  določa uporabo Obligacijskega zakonika. 

člen  določa veljavnost dogovora. 

Pri predstavitvi in obrazložitvi dokumenta bosta na seji občinskega sveta sodelovala Anton 

Strah, predsednik GZ Trebnje in Lovro Hren, poveljnik PGD Trebnje. 

pripravila: 

DIREKTORICA OB % 	KE UPRAVE 

Tanja Šinkovec 	I. ekon. 



DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN 

Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje 

Rimska cesta 33 

8210 Trebnje 

OBČINA MIRNA 
Glavna cesta 28 
8233 Mirna 

POJASNILO SPREMEMBE VIŠINE SOFINANCIRANJA ALK 

Spoštovani, 

V predhodnem izračunu višine sofinanciranja gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin je 

prišlo do neljube računske napake. Zaradi popravljenega izračuna višine sofinanciranja gasilskega 

vozila za gašenje in reševanje z višin vam pošiljamo obrazložitev popravljenega izračuna. 

Osnova za preračun višine sofinanciranja ALK je 667.718,78€, kar predstavlja ceno vozila in 

opreme. 

V nadaljevanju se je od skupnega zneska 667.718,78€ odštela odkupna vrednost TD 32 Bronto. 

Osnova za preračun je zmanjšana za odkupno vrednost TD 32 Bronto v višini 98.820,00€ in znaša 

568.898,78, kot je tudi višina zneska v podpisani pogodbi med PGD Trebnje in dobaviteljem. Od 

tega deleža je bil odšteta višina sofinanciranja s strani URSZR (150.000,00f). 

Delež sofinanciranja občin v višini 418.898,78 € je bil po sprejetem delitvenem ključu razdeljen 
med vse štiri občine. Za Občino Mirna je bil izračunan znesek 56.006,77€ 

Odkupna vrednost TD 32 Bronto bi se morala deliti samo med občini Trebnje in Mirna in v 
nadaljevanju je prišlo zaradi neupoštevanja osnovnega izračuna, ki je že upošteval delitev odkupne 

cene TD 32 Bronto na vse štiri občine do napačnega izračuna in s tem dodatnega zmanjšanja višine 

sredstev sofinanciranja pri Občini Mirna. Celoten delež Občine Mirna je bil zaradi računske napake 

nenamenoma napačno zmanjšan še enkrat za celoten delež odkupne vrednosti TD 32 Bronto 
kateri pripada Občini Mirna (18,67% ali 18.449,69f). S tem je prišlo do napačnega izračuna višine 

sofinanciranja občine Mirna v višini 37.557,07C. 

Občina Mirna je imela že s prvotnim obračunom upoštevanih 13.212,23 C odkupne vrednosti TD 

32 Bronto in do celotnega deleža v TD 32 Bronto (18,67% ali 18.449,69€ od 98.820,00€) manjka 

samo še zmanjšanje za 5.237,46 C. 

Končna višina sofinanciranja Gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin za občino Mirna tako 

znaša 50.769,31€ 

Z gasilskim pozdravom, Na pomoč! 

Lovro Hren 
Poveljnik PGD Trebnje 



DOBAVA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN 

OBRAZLOŽITEV POPRAVLJENEGA IZRAČUNA 

V osnovnem predlogu, kateri je bil občinam sopodpisnicam predstavljen in predlagan za podpis imamo 
izračun z naslednjimi predpostavkami. 

1. KONČNA CENA VOZILA IN OPREME (PREDMET SOFINANCIRANJA) 

Naziv postavke 
Cena v EUR brez 

DDV 
Vrednost DDV Cena v EUR z DDV 

l. Ponujena cena za dobavo NOVEGA 
vozila: 

526.134,09 115.749,49 641.883,58 
»Gasilsko vozilo za gašenje in 
reševanje z višin(( 

Ponujena cena za gasilsko reševalno 
opremo 

21.176,40 4.658,80 25.835,20 

PONUJENA CENA periodičnih 48.019,20 periodični pregledi in redni 

pregledov in rednih servisov 12 letno servisi se financirajo iz obstoječe 
obdobje postavke (servis Bronto) 

PONUJENA CENA za odkup 
98.820,00 

 
obstoječega vozila TD32 

brez upoštevanja vpliva odkupne cene 

BRONTO 

SKUPAJ OSNOVA ZA PRERAČUN VOZILO IN OPREMA (BREZ ODŠTEVANJA 

ZNESKA BRONTO) 667.718,78 

Osnova za preračun višine sofinanciranja je 667.718,78. Cena vozila in opreme; znesek za redni servis se ne 

upošteva. 

V nadaljevanju je razdelitev po delitvenem ključu z osnovo 667.718,78C. 

DELEŽ 

1. 	preračun KONČNA cena 

brez odštevanja odkupne 

vrednosti BRONTA 

Občina Mirna: 13,37% 69.219,00 € 

Občina Mokronog Trebelno: 15,78% 81.696,02 € 

Občina Šentrupert: 12,59% 65.180,79 € 

Občina Trebnje: 58,26% 301.622,96 € 

OBČINE ZAGOTAVUAJO 517.718,78 C 

SOFINANCIRANJE URSZR + 150.000,00 € 

SKUPAJ = 667.718,78 C 

V nadaljevanju se je od skupnega zneska 667.718,78 odštela odkupna vrednost TD 32 Bronto. Osnova za 

preračun je zmanjšana za odkupno vrednost TD 32 Bronto v višini 98.820,00 in znaša 568.898,78, kot je 

tudi višina zneska v podpisani pogodbi z dobaviteljem. 

SKUPAJ 667.718,78 C 
ODKUPNA CENA TD 32 BRONTO - 98.820,00€ 

POGODBENA CENA Z DOBAVITELIEM = 568.898,78 C 



DOBAVA GASILSKEGA VOZILA Z,4 GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN i CD 
Od nove osnove se je odštelo znesek sofinanciranja s strani URSZR (150.000,00C) in ta znesek sofinanciranja 
občin; 418.898,78; se je po sprejetem delitvenem ključu razdelil med vse štiri občine v naslednji višini: 

DELEŽ 

prerac u. 
dogovoru o 
sofinanciranju - 
odštevanje vrednosti 	, 
BRONTO od skupne ce 
- vse ol_2' 0 

1.- 2. znesek znižanja po 
občini zaradi odštevanja 
odkupne vrednosti 
BRONTA od skupne cene 
(DELEŽ Bronto po občini) 

Občina Mirna: 13,37% 56.006,77 € 13.212,23 € 

Občina Mokronog Trebelno: 15,78% 66.102,23 C 15.593,80 C 

Občina Šentrupert: 12,59% 52.739,36 € 12.441,44 C 

Občina Trebnje: 58,26% 244.050,43 € 57.572,53 € 

OBČINE ZAGOTAVUAJO 418.898,78 € 98.820,00 C  

SOFINANCIRANJE URSZR + 150.000,00 C 

SKUPAJ — ZNESEK PODPISA 
POGODBE = 568.898,78 C 

Odkupna vrednost TD 32 Bronto bi se morala deliti samo med občini Trebnje in Mirna in v nadaljevanju je 
prišlo zaradi neupoštevanja osnovnega izračuna, kateri je že upošteval delitev odkupne cene TD 32 na vse 

občine do napačnega izračuna in dodatnega zmanjšanja višine sredstev pri Občini Mirna. Celoten delež 

Občine Mirna je bil nenamenoma računsko zmanjšan še enkrat za celoten delež odkupne vrednosti TD 32 
Bronto kateri pripada Občini Mirna (18,67% ali 18.449,69€ od 98.820,00 C). S tem je prišlo do napačnega 
izračuna višine sofinanciranja Občine Mirna v višini 37.557,07C. 

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 
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Občina Mirna je imela že s prvotnim obračunom upoštevanih 13.212,23 € odkupne vrednosti TD 32 Bronto 
in do celotnega deleža v TD 32 Bronto manjka samo še zmanjšanje za 5.237,46 €. 

KONČNI OBRAČUN 

Viri financiranja — nabava ALK 
Višina z DDV 

v EUR 

Delež od vozila 1D32 
(Bronto) 

Dokončni 
deleži 

sofinanciranja 
v EUR 

Dokončni 
deleži v % 

Skupaj nakup 568.898,78 

Uprava RS za zaščito in 
reševanje (sofinanciranje) 

150.000,00 

Znesek sofinanciranja občin 418.898,78 

Občina Trebnje (58,26%+ del 
obstoječega vozila TD32 Mirna 
—deleži MKG, ŠTR) 

244.050,43 
+5.237 46 - 15.593,80 - 
13.212:23 = 

221.252,66 52,82% 

Občina Mirna (13,37%-del 
obstoječega vozila TD32) 

56.006,77 
-5.237,46 [43.212,23 

že upoštevano] = - 

18.449,69 

50.769,31 12,12% 

Občina Mokronog-Trebelno 

(15,78 %) 
66.102 23 

' 
[-15.593,80, že 
upoštevano] 

66.102,23 15,78% 

Občina Šentrupert (12,59 %) 52.739,36 
[-12.441,44, že 
, 

uposteva no] 
52.739,36 12,59% 

PGD Trebnje (pokrije del TD 32 
od MKG in ŠTR) 

[13.212,23 + 
15.593,801 

28.035,23 6,69% 

Skupni znesek sofinanciranje 

občin 
418.898,78 418.898,78 100,00% 

Delež zmanjšanja zaradi napačno upoštevane odkupne cene Bronto pri občinah Mokronog Trebelno in 
Šentrupert se v skupni višini odšteje deležu občine Trebnje. Razliko do zaključene finančne konstrukcije v 
višini 28.035,23€ krije PGD Trebnje iz lastnih virov. 



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: 5180793509, 

	

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, 

5. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBNJE, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje, ki ga zastopa 

predsednik Leon Gerden 

matična številka: 5252199000 

ID za DDV: 95108572 

in 

6. 	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. JN008622/2017-1301, 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. 
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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: 52,82%, 

Občina Mokronog—Trebelno, delež sofinanciranja: 15,78%, 

Občina Mirna, delež sofinanciranja: 12,12%, 

Občina Šentrupert, delež sofinanciranja: 12,59%, 

PGD Trebnje, delež sofinanciranja: 6,69%. 

člen 

(1) Sprejeta najugodnejša dopustna ponudba po M008622/20171301 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 

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. 

Končna finančna konstrukcija med podpisnicami tega dogovora znaša: 

Viri financiranja — nabava ALK 
Višina z 

DDV 

v EUR 

Delež od vozila 

TD32 (Bronto) 

Dokončni 

deleži 

sofinanciranja 

v EUR 

Dokončni 

deleži v % 

Skupaj nakup 568.898,78 

Uprava RS za zaščito in reševanje (sofinanciranje) 150.000,00 

Znesek sofinanciranja občin 418.898,78 

Občina Trebnje (58,26%+ del obstoječega vozila 
TD32) 

244.050,43 +5.237,46  -  28.035,23= 221.252,66 52,82% 

Občina Mokronog-Trebelno (15,78 %) 66.102,23 66.102,23 15,78% 

Občina Mirna (13,37%-del obstoječega vozila 

TD32) 
56.006,77 -5.237,46 50.769,31 12,12% 

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

PGD Trebnje 28.035,23 6,69% 

Skupni znesek sofinanciranje občin 418.898,78 418.898,78 100,00% 
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4. člen 

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. 

Gasilska zveza Trebnje, finančna sredstva pridobljena iz kredita nakaže plačniku vozila tj. 

Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trebnje. 

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 

Podpisnice tega dogovora se zavezujejo, da bodo finančna sredstva za financiranje gasilskega vozila za 

gašenje in reševanje z višin zagotavljale v vsakoletnem proračunu posamezne občine in PGD Trebnje 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 šestih (6) enakih izvodih, od katerih 

prejme vsaka stranka en (1) izvod. 

Številka: 845-6/2016 

Datum: 25. 01. 2018 

OBČINA TREBNJE 
ŽUPAN 
Alojzij Kastelic 

Številka: 845-0001/2017 

Datum: 07. 02. 2018 

OBČINA MIRNA 
ŽUPAN 
Dušan Skerbiš 

Številka: 

Datum: 25. 01. 2018 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBNJE 
PREDSEDNIK 

Leon Gerden 

Številka: 845-0001/2017 

Datum: 13. 12. 2017 

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO 
ŽUPAN 

Anton Maver 

Številka: 845-0001/2017-14 

Datum: 29. 11. 2017 

OBČINA šENTRUPERT 
ŽUPAN 
Rupert Gole 

Številka: 

Datum: 25. 01. 2018 

GASILSKA ZVEZA TREBNJE 
PREDSEDNIK 

Anton Strah 
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NAROČNIK: 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBNJE 

ID za DDV:95108572 

matična številka: 5252199, 

TRR: 5156 6100 0001 5816 294 

e-pošta: pgdtrebnje@gmail.com  

Številka: 033/2017 

Datum: 15.11.2017 

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju naročnik (Uradni list RS, št. 91/15; v 

nadaljevanju »ZJN-3«) v postopku oddaje javnega naročila za dobavo gasilskega vozila za 

gašenje in reševanje z višin objavljenega na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko 

objave JN008622/2017-801 dne 29.9.2017, sprejema naslednjo 

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA 

1. V postopku oddaje javnega naročila gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin 

objavljenega na portalu javnih naročil 29.9.2017 pod št. objave JN008622/2017-1301 

se kot najugodnejšo dopustno ponudbo izbere ponudbo ponudnika Webo, d.o.o., 

Dragomelj 84, 1230 Domžale v višini 616.917,98 EUR z DDV. 

Obrazložitev: 

1. PRAVOČASNO PRISPELE PONUDBE 

Naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje je na portalu javnih naročil dne 29.9.2017 

pod št. objave JN008622/2017-801 objavil javno naročilo za dobavo Gasilskega vozila za 

gašenje in reševanje z višin. 

Javno naročilo se je vodilo kot odprti postopek v skladu s 40. členom zakona o javnem 

naročanju. (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) 

Do roka, to je dne 6.11. do 10:00 je naročnik prejel ponudbe s strani naslednjih 

ponudnikov 

WEBO, d.o.o., Dragomelj 84, 1230 Domžale, prispela, 6.11.2017 ob 09:00 v eni ovojnici. 

Nepravočasnih ponudb ni bilo. 

Naročnik je ponudbe preveril z vidika morebitnih računskih napak in v nobeni izmed prispelih 

ponudb ni bila ugotovljena nobena napaka. 
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2. VSEBINA PONUDB 

Vsebina oddanih ponudb je naslednja: 

1. PONUDNIK: 

WEBO, d.o.o., Dragomelj 84, 1230 Domžale 

KONČNI PONUDBENI PREDRAČUN 

Naziv postavke 
Cena v EUR brez 

DDV 
Vrednost DDV 

Cena v EUR z 

DDV 

Ponujena cena za dobavo 

NOVEGA vozila: 
»Gasilsko vozilo za gašenje in 

reševanje z višin« 

526.134,09 115.749,49 641.883,58 

Ponujena cena za gasilsko 

reševalno opremo 
21.176,40 4.658,80 25.835,20 

PONUJENA CENA 

periodičnih pregledov in 
rednih servisov 12 letno 

obdobje 

39.360,00 8.659,20 48.019,20 

PONUJENA CENA za odkup 
obstoječega vozila TD32 

81.000,00 17.820,00 98.820,00 

KONČNA PONUJENA CENA l. + II. + III. - IV (EUR) 
616.917,98 

3. VSEBINA PONUDB 

Naročnik se je odločil, da opravi popoln pregled prispele ponudbe 

1. Ocena ponudbe ponudnika WEBO, d.o.o., Dragomelj 84, 1230 Domžale 

Naročnik je ponudbo najprej preveril z vidika prisotnosti vseh zahtevanih obrazcev in dokazil 
ter ugotovil, da ponudba vsebuje vse obrazce in dokazila v vsebini, kot je bila zahtevana v 

razpisni dokumentaciji. Naročnik je nato ponudbo preverili tudi z vidika izpolnjevanja 

pogojev za priznanje sposobnosti, obstoja morebitnih izključitvenih razlogov in izpolnjevanja 

preostalih zahtev razpisne dokumentacije in ugotovil, da je oddana ponudba dopustna, saj 

ponudnik izpolnjuje vse postavljene pogoje, prav tako ne obstajajo razlogi za njegovo 

izključitev, ponudnik pa tudi izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Obstoj 

morebitnih izključitvenih razlogov je naročnik preveril tudi v uradnih evidencah. Naročnik 

ugotavlja, da je skupna ponujena cena za dobavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z 

višin (ki vključuje vse zahteve, opremo in storitve skladno z zahtevano tehnično specifikacijo 
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gasilskega vozila) v višini 616.917,98 EUR z DDV, kar je v okviru naročnikovih zagotovljenih 
sredstev. Naročnik ugotavlja, da je ponudba ponudnika WEBO, d.o.o., Dragomelj 84, 1230 
Domžale edina prejeta dopustna ponudba. Ponudba ponudnika WEBO, d.o.o., Dragomelj 84, 
1230 Domžale je najugodnejša dopustna ponudba. 

S tem je sklep naročnika utemeljen. 

Pravni pouk 

Ponudniki lahko vložijo obrazložen zahtevek za revizijo postopka javnega naročila v roku 8 
delovnih dni od dneva objave na portalu javnih naročil, skladno z Zakonom o pravnem 
varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/2011). Vlagatelj mora 
vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, s kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi 

Ministrstvo za finance. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti 
priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku 

priložiti originalno potrdilo banke o plačilu takse v višini 12.338,36 € na račun Ministrstva za 
finance št. 0110-1000358802, sklic 11 16110-7111290-008622/17 

Pripravil: 

Lovro Hren 

Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje 

Leon Gerden 
Predsednik 

Vročitev: 

skladno z določbo 10. odstavka 90. člena ZJN-3 

arhiv 



OBČINA MIRNA 
Glavna cesta 28 
8233 Mirna 
T 07 30 47 153 
obcina@mirna.si  
http//www.mirna.si  

MIRNA 

številka: 845-0001/2017-40 
datum: 27.02.2017 

Občinski svet Občine Mirna je na 15. redni seji, dne 27.02.2017 pod 13. točko dnevnega 
reda »Predlog Sklepa o sprejemu dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
»Nabava nove avtolestve z zgibnim lestvenikom ALK-Z-32« in Predlog Sklepa o sprejemu 
investicijskega programa za projekt »Nabava nove avtolestve z zgibnim lestvenikom ALK- 
Z-32« 

sprejel naslednji SKLEP: 
Občinski svet Občine Mirna sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta 
»Nabava nove avtolestve z zgibnim lestvenikom ALK-Z-32« v predloženi vsebini. 
Občinski svet Občine Mirna sprejme investicijski program za projekt »Nabava nove 
avtolestve z zgibnim lestvenikom ALK-Z-32« v predloženi vsebini. 
Občinski svet Občine Mirna se je seznanil z naslednjo dokumentacijo: z osnovnimi 
podatki o nameravani nabavi, s finančno konstrukcijo projekta, z izjavami 
sofinancerjev in s Sporazumom o sodelovanju pri nakupu gasilskega vozila za gašenje 
in reševanje z višin. 
Občinski svet Občine Mirna bo sprejel dokončno odločitev o nakupu avtolestve ALK-
232, ko bo znana končna finančna konstrukcija nakupa z jasno določenimi viri 
financiranja in ko bo točno znan delež sofinanciranja Občine Mirna ter način in 
obdobje zagotavljanja sredstev za plačilo deleža Občine Mirna. 

S. Občini Mirna iz naslova prodaje starega Bronto vozila pripada delež 18,67% iz 
naslova delitve premoženja, kar se upošteva pri določitvi deleža sofinanciranja. 

Občine Mir 
n Skerbiš 

priloga: 
- besedilo sklepa o potrditvi DIIP, DIIP 
- besedilo sklepa o potrditvi IP, IP 
objava: ni 
vročiti: 

županom občin: Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Trebnje 
GZ Trebnje, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje 
občinski upravi Občine Mirna 

v zadevo 



priloga: 
- 	besedilo dogovora 

objava: 
- 	ni 

g i  n Občine Mirna 
š- n Skerbiš 

a 

OBČINA MIRNA 
Glavna cesta 28 
8233 Mirna 
T 07 30 47 153 
obcina@mirna.si  
httpfiviiww.mirna.si  

MIRNA 

številka: 845-0001/2017-
datum: 20.12.2017 

Občinski svet Občine Mirna je na 20. redni seji, dne 19.12.2017 pod 3. točko dnevnega reda 
»Dogovor o sofinanciranju in finančni konstrukciji za nabavo gasilskega vozila za gašenje in 
reševanje z višin« 

sprejel naslednji SKLEP: 

Občinski svet Občine Mirna potrdi Dogovor o sofinanciranju in finančni konstrukciji 
za nabavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin v predlaganem besedilu z 
naslednjim poudarkom: Znesek sofinanciranja občin znaša 418.898,78 EUR, od tega 
prispeva Občina Mirna 37.557,07 EUR. 

vročiti: 
županu 
GZT, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje 
županom občin Trebnje, Mokronog Trebelno, Šentrupert 
občinski upravi Občine Mirna 

vložiti: 
v zadevo 
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