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NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi
sredstev proračunske rezerve za leto 2020.
Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja:
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic
naravnih in drugih nesreč, kot so potres, poplava, požar, zemeljski plaz, snežni plaz, visok
sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali
rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Zakon o javnih financah določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan,
nad višino, določeno z odlokom, pa občinski svet s posebnim odlokom. Odlok o proračunu
Občine Kamnik določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve nad 20.000 € brez DDV
za posamezen primer na predlog župana odloča občinski svet.
V odloku je predlagano financiranje izdatkov za zagotavljanje preventivnih ukrepov in
odpravljanje posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju
občine Kamnik.

Zaradi visokih stroškov, ki jih predstavlja financiranje in zagotavljanje preventivnih ukrepov in
odpravljanje posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju
občine Kamnik, v letošnjem letu ne bo mogoče realizirati ureditve vodotoka Oševek, kot je
bilo to predvideno v Odloku o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020.
Občinska uprava vodi natančno evidenco stroškov, ki so neposredno povezani z
zagotavljanjem preventivnih ukrepov in odpravljanjem posledic epidemije nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 na območju občine Kamnik in bo zaradi točnosti podatkov, ki se dnevno
spreminjajo, podana na sami seji Občinskega sveta s strani poročevalca.
Občinski štab Civilne zaščite se izjemno trudi zagotoviti zaščitna sredstva za vse, ki jih v tem
trenutku najbolj potrebujejo in so tudi najbolj izpostavljeni morebitnim okužbam. Štab ima na
zalogi zelo omejene količine zaščitne opreme, ki so namenjene predvsem nujnim
interventnim službam (Občinski štab, občinski inšpektorat in redarstvo, komunalne službe,
gasilci in podobno) ter del tudi za nadaljnjo oskrbo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca
Kamnik, Doma starejših občanov Kamnik ter prostovoljcev, ki oskrbujejo ranljivejše skupine.
Do 16. 4. 2020 so bili podatki o porabi sredstev, ki so neposredno povezani z zagotavljanjem
preventivnih ukrepov in odpravljanjem posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na
območju občine Kamnik, naslednji:
vrsta storitve
IT (informacijska tehnologija)
MTS (materialno-tehnična sredstva)

znesek naročila
prejeti računi
14.449,01 €
14.449,01 €
236.423,44 €

231.198,24 €

CZ OPREMA

536,25 €

386,25 €

PR

835,80 €

835,80 €

132.881,97 €

132.691,71 €

4.900,71 €

4.046,56 €

11.147,83 €

1.100,80 €

401.175,01 €

384.708,37 €

POGODBENO PODJETJE KPK, d. o. o.
POŠTA – RAZNOS
PREHRANA ZIR (prehrana članov štaba za
zaščito in reševanje)
SKUPAJ

V tabeli so prikazani podatki po vrstah stroškov, v kolikšni višini so bile izdane naročilnice do
16. aprila 2020 in za koliko izdanih naročilnic/pogodb smo že prejeli račune.
Za IT (informacijsko tehnologijo) sta bili izdani dve naročilnici za 16 prenosnih računalnikov v
skupni višini 14.449,01 €, ki omogočajo nemoteno izvajanje dejavnosti ter obveznosti pa tudi
dogovore glede potrebnih ukrepov, in sicer ne glede na morebitna priporočila in prepovedi
glede združevanja več oseb.
Za MTS (materialno-tehnična sredstva) so bile izdane naročilnice v skupni višini
236.423,44 € in do 16. aprila 2020 prejeti računi za 231.198,24 €. Pod materialno-tehnična
sredstva so zajete dobave zaščitnih mask, razkužil, milnikov, respiratorjev, osebnih zaščitnih
sredstev za Štab Civilne zaščite, gel za dezinfekcijo, rokavice, šotor za dekontaminacijo,
zaboji s hermetičnim zapiranjem, razkužilo vodikov peroksid, skafandri … Največ sredstev je
bilo namenjenih nabavi zaščitnih mask, zato v nadaljevanju podajamo podatke o številu
prejetih mask na dan 10. 4. 2020. Dne 26. 2. 2020 smo pri podjetju WEBO, d. o. o. naročili
200 kosov zaščitnih mask tipa FFP2 po ceni 7,56 € brez DDV/kos, dne 11. 3. 2020 pa
dodatnih 250 zaščitnih mask tipa FFP2 po isti ceni/kos. Prvo naročilo v vrednosti 1.512,40 €
brez DDV je prispelo na dan 2. 3. 2020, drugo naročilo v vrednosti 1.890,50 € brez DDV pa
je prispelo na dan 12. 3. 2020. Dne 27. 2. 2020 smo pri podjetju WUERTH, d. o. o. naročili
1.000 kosov zaščitnih mask tipa FFP1 po ceni 1,65 € brez DDV/kos. Naročilo v vrednosti
1.650,00 € brez DDV je prispelo na dan 28. 2. 2020. Dne 19. 3. 2020 smo pri podjetju Stami,

d. d. naročili 20.000 kosov kirurških zaščitnih trislojnih mask po ceni 0,90 € brez DDV/kos.
Naročilo je bilo stornirano, ker podjetje kljub dogovoru in izdani naročilnici ni moglo dostaviti
mask v dogovorjenem času. Dne 20. 3. 2020 smo pri podjetju GUMIKS, d. o. o. naročili
2.200 kosov pralnih bombažnih dvoslojnih mask po ceni 1,85 € brez DDV/kos. 500 kosov je
prispelo na dan 6. 4. 2020. Prav tako smo na isti dan pri istem podjetju naročili še 1.200
kosov zaščitnih mask tipa FFP2 in 2.000 kosov zaščitnih mask tipa FFP3 po ceni 6,50 € brez
DDV/kos. Dostava 600 kosov zaščitnih mask tipa FFP2 je bila na dan 21. 3. 2020. Dostava
1.500 kosov zaščitnih mask tipa FFP3 je bila na dan 21. 3. 2020. Dne 23. 3. 2020 smo pri
podjetju SANECO, d. o. o. naročili 1.000 kosov kirurških trislojnih zaščitnih mask po ceni
1,30 € brez DDV/kos. Naročilo v vrednosti 1.300,00 € brez DDV je prispelo še isti dan
23. 3. 2020. Pri istem podjetju smo dne 25. 3. 2020 naročili še dodatnih 2.000 kosov kirurških
trislojnih zaščitnih mask po isti ceni. Naročilo v vrednosti 2.600,00 € brez DDV je prispelo še
isti dan 25. 3. 2020. Dne 28. 3. 2020 smo pri podjetju Svilanit Svila, d. o. o. naročili 100.000
kosov kirurških trislojnih zaščitnih mask po ceni 0,56 € brez DDV/kos. Naročilo v vrednosti
56.000,00 € brez DDV je prispelo na dan 7. 4. 2020 (50.000 kosov) in na dan 8. 4. 2020
(50.000 kosov). Dne 31. 3. 2020 smo pri podjetju MI6, d. o. o. naročili 2.000 kosov zaščitnih
mask tipa FFP2 po ceni 2,75 € brez DDV/kos. Naročilo v vrednosti 5.500,00 € brez DDV je
prispelo na dan 7. 4. 2020. Dne 31. 3. 2020 smo pri podjetju Aba, d. o. o. naročili 100.000
kosov kirurških trislojnih zaščitnih mask po ceni 0,65 € brez DDV/kos. Naročilo v vrednosti
65.000,00 € brez DDV je prispelo na dan 2. 4. 2020 (40.000 kosov), na dan 6. 4. 2020
(29.600 kosov) in na dan 8. 4. 2020 (30.400 kosov). Dne 7. 4. 2020 smo pri podjetju BTT
Tekstil, d. o. o. naročili 2.000 kosov zaščitnih pralnih mask iz certificiranega materiala po ceni
1,98 € brez DDV/kos. Naročilo v vrednosti 3.960,00 € brez DDV je prispelo na dan
10. 4. 2020. Skupno smo na dan 10. 4. 2020 prejeli 211.050 kosov različnih tipov zaščitnih
mask v skupni vrednosti 153.987,90 € brez DDV.
Datum
naročila

Naročilnica
št.

Dobavitelj

Naročen tip
maske

26. 2. 2020

2020/000141

WEBO, d. o. o.

FFP2

Količina
naročenih
mask
(kos)
200

27. 2. 2020

2020/000145

WUERTH, d. o. o.

FFP1

11. 3. 2020

2020/000180

WEBO, d. o. o.

20. 3. 2020

2020/000206

GUMIKS, d. o. o

20. 3. 2020

2020/000206

GUMIKS, d. o. o

FFP2
pralne bombažne
maske –
dvoslojne
FFP2

20. 3. 2020

2020/000206

GUMIKS, d. o. o

23. 3. 2020

2020/000208

SANECO, d. o. o.

25. 3. 2020

2020/000213

SANECO, d. o. o.

28. 3. 2020

2020/000225

Svilanit Svila, d. o. o.

31. 3. 2020

2020/000228

MI6, d. o. o.

31. 3. 2020

2020/000229

Aba, d. o. o.

7. 4. 2020

2020/000246

BTT Tekstil, d. o. o.

SKUPAJ
naročeno
6. 4. 2020
Skupaj

FFP3
kirurške/trislojne
maske
kirurške/trislojne
maske
kirurške/trislojne
maske
FFP2
kirurške/trislojne
maske
pralne maske iz
certificiranega
materiala
kosov

storno

GUMIKS, d. o. o.

razvidno iz tabele
v nadaljevanju
kosov

7,56 €

Skupni
znesek
naročila mask
v € brez DDV
1.512,40 €

1.000

1,65 €

1.650,00 €

250

7,56 €

1.890,50 €

2.200

1,85 €

4.070,00 €

1.200

6,50 €

7.800,00 €

2.000

6,50 €

13.000,00 €

1.000

1,30 €

1.300,00 €

2.000

1,30 €

2.600,00 €

100.000

0,56 €

2.000

2,75 €

5.500,00 €

100.000

0,65 €

65.000,00 €

2.000

1,98 €

3.960,00 €

213.850

Cena v €
na kos
brez DDV

vrednost

2800
211.050

56.000,00 €

164.282,90 €
-10.295,00 €

vrednost

153.987,90 €

Glede na to, da je podjetje GUMIKS, d. o. o. do 6. 4. 2020 dobavilo le 2.600 od skupaj
naročenih 5.400 mask, je bilo (preostalo) naročilo za 2.800 zaščitnih mask v višini
10.295,00 € stornirano, kar je razvidno iz spodnje tabele:
Gumiks, d. o. o. – stornirano:
Datum
naročila

20. 3. 2020

skupaj

Dobavitelj

GUMIKS,
d. o. o

Naročen
tip maske

Količina
naročenih
mask (kos)

Količina
dobavljenih
mask (kos)

Količina
storniranih
mask (kos)

Cena v €
na kos
brez
DDV

Skupni
znesek
naročila
mask v €
brez DDV

Skupni
znesek
dejanske
dobave
mask v €
brez DDV

Skupni znesek
stornacije
mask v € brez
DDV

pralne
bombažne
maske –
dvoslojne

2.200

500

1.700

1,85 €

4.070,00 €

925,00 €

3.145,00 €

FFP2

1.200

600

600

6,5 €

7.800,00 €

3.900,00 €

3.900,00 €

FFP3

2.000

1500

500

6,5 €

13.000,00 €

9.750,00 €

3.250,00 €

5.400

2.600

2.800

24.870,00 €

14.575,00 €

10.295,00 €

Posledično se skupna porabljena sredstva za nabavo zaščitnih mask tudi v tabeli zmanjšajo
s 164.282,90 € brez DDV na 153.987,90 € brez DDV.
Doslej je bilo urgentnim intervencijskim službam, kamor sodijo javna gasilska služba, policija,
služba nujne medicinske pomoči, gorska reševalna služba in nenazadnje Občinski štab
Civilne zaščite, razdeljeno 5.852 kosov kirurških mask, 209 kosov zaščitnih mask tipa FFP1,
945 kosov zaščitnih mask tipa FFP2 in 530 kosov zaščitnih mask tipa FFP3. Občinski štab
Civilne zaščite v operativni sestavi v okviru rednih videokonferenc s predstavniki
intervencijskih služb dnevno preverja aktualno stanje in potrebe opreme teh služb in glede na
potrebe ter stanje se tudi redno dopolnjuje njihove zaloge z ustreznimi vrstami zaščitnih
mask. Hkrati se zaloge sredstev prilagaja tudi glede na vrsto intervencij, ki jih te službe
izvajajo. Občinski štab Civilne zaščite bo naročene maske razdelil glede na prihajajoče
spremenljive razmere predvidoma predvsem med službe, ki delujejo v okviru Civilne zaščite,
seveda pa je vse odvisno od situacije širjenja okužbe v naslednjih tednih in mesecih.
CZ OPREMA predstavlja tiskanje našitkov na opremo CZ in tiskanje nalepk za vhode v
trgovine, lekarne … ter osebna zaščitna sredstva za Civilno zaščito v višini 536,25 € (za
toliko kot je bilo izdanih naročilnic, je bilo tudi prejetih računov).
Za PR so bile izdane naročilnice v skupni višini 835,80 € in do 16. aprila 2020 so bili že tudi
prejeti računi za 835,80 €. V okviru teh stroškov so se plačali stroški objave obvestila o
poslovanju občine in upravne enote, stroški oblikovanja in tiskanje zgibank ter stroški tiskanja
opozorilnih talnih nalepk.
V okviru stroškov POGODBENO PODJETJE KPK so evidentirani stroški, ki jih za Občinski
štab Civilne zaščite opravlja na podlagi pogodbe Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. Do
16. aprila je bilo potrjenih za 132.881,97 € opravljenih del, račune pa smo prejeli za
132.691,71 € opravljenih storitev. V okviru pogodbe se zagotavlja 24-urno dežurstvo,
postavljanje opozorilnih znakov, kontejnerji, razkuževanje in ostale aktivnosti po nalogu
Občinskega štaba Civilne zaščite.
POŠTA – RAZNOS predstavlja stroške raznosa zloženk, kuvert in tiskanja kuvert ter vrečk in
stroške raznosa mask. Izdanih je bilo za 4.901,71 € naročilnic, do 16. aprila pa smo prejeli za
4.046,56 € računov. Distribucija mask gospodinjstvom v občini Kamnik je potekala preko
Pošte Slovenije, ki je tu stopila naproti z razumevanjem in nam ponudila občuten popust. Ker

je bila pošiljka sestavljena tudi iz kuverte, dopisa z navodili in vrečke, kjer so bile maske
zapakirane, je tu potrebno prišteti tudi te stroške.
PREHRANA ZIR predstavlja zagotavljanje tople malice za člane štaba Civilne zaščite v času
izrednih razmer. Izdanih je bilo za 11.147,83 € naročilnic in do 16. aprila prejetih za
1.100,80 € računov. Ta postavka verjetno ne bo realizirana v predvideni višini, a je težko
oceniti dnevno število koriščenih obrokov.
Skupaj je bilo za ukrepe, ki so neposredno povezani z zagotavljanjem preventivnih ukrepov
in odpravljanjem posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na območju občine
Kamnik, izstavljenih za 401.175,01 € naročilnic in potrjenih del po pogodbi.
Do 16. aprila je bilo realiziranih oziroma prejetih že za 384.708,37 € računov, zato
predlagamo, da se 535.00,00 € sredstev proračunske rezerve nameni za izvajanje ukrepov,
ki so neposredno povezani z zagotavljanjem preventivnih ukrepov in odpravljanjem posledic
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na območju občine Kamnik in 50.000,00 € za
sanacijo plazu pod LC 160021 Kamnik–Palovče.
V spodnji tabeli so prikazana sredstva proračunske rezerve in predvidena poraba sredstev
proračunske rezerve v letu 2020. Na dan 31. 12. 2019 je bilo v skladu 50.620,00 € sredstev.
V začetku leta 2020 se je že izvedla sanacija več manjših plazov v višini 85.620,00 €. Za
interventne ukrepe je bilo do danes že izdano za 401.175,01 € naročilnic in ostane za
potrebe boja proti nalezljivi bolezni SARS-CoV-2 do konca leta 2020 še 133.824,99 €.
Preostala sredstva bodo namenjena zagotavljanju nujnih sredstev za delo enot štaba Civilne
zaščite kot tudi za izvajanje nujnih ukrepov, ki bodo sledili v primeru ponovnega povečanega
obsega okužb.
stanje rezervnega sklada 31. 12. 2019
0950 – proračunska rezerva
skupaj razpoložljiva sredstva
predvideno za COVID-19!
predvideno za plaz Palovče
že porabljeno za sanacijo plazov
skupaj predvidena poraba sredstev
že porabljeno za COVID-19!
še prosto za COVID-19!

50.620,00 €
620.000,00 €
670.620,00 €
535.000,00 €
50.000,00 €
85.620,00 €
670.620,00 €
401.175,01 €
133.824,99 €

2. Cilji in načela odloka:
S sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske
rezerve želi predlagatelj zagotoviti sredstva za izvedbo ukrepov za odpravo posledic
naravnih in drugih nesreč. Z izvedbo teh ukrepov bo omogočeno financiranje izdatkov za
zagotavljanje preventivnih ukrepov in odpravljanje posledic epidemije nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju občine Kamnik.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka:
Finančne posledice v skupni višini 585.000 € bodo bremenile proračunsko rezervo in ne
bodo dodatno bremenile proračuna Občine Kamnik.
V letošnjem letu ne bo realizirana ureditev vodotoka Oševek, kot je to bilo predvideno v
Odloku o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020.

4. Razlogi za obravnavo po hitrem postopku:
Zaradi izrednega stanja in težko popravljivih posledic, ki bi nastale zaradi epidemije nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), predlagamo, da se predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 sprejme po hitrem
postopku v skladu s 120. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19).

Matej Slapar
ŽUPAN

PRILOGA:
- predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske
rezerve za leto 2020
- besedilo trenutno veljavnih členov, v zvezi s katerimi se predlagajo spremembe in
dopolnitve

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. in 60. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na
…. seji dne …………. sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za
leto 2020 (Uradni list RS, št. 14/20), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
1. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 585.000,00 € za
sanacijo plazovitih območij v občini Kamnik ter financiranje izdatkov za zagotavljanje
preventivnih ukrepov in odpravljanje posledic epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19).«
3. člen
2. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. financiranje izdatkov za zagotavljanje preventivnih ukrepov in odpravljanje posledic
epidemije nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) do 535.000,00 €,
2. sanacijo plazu pod LC 160021 Kamnik–Palovče do 50.000 €.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2019-3/11
Kamnik, dne …..

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

BESEDILO TRENUTNO VELJAVNIH ČLENOV, V ZVEZI S KATERIMI SE PREDLAGAJO
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 100.000 € za
sanacijo plazovitih in poplavnih območij v Občini Kamnik.
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. Sanacija plazu pod LC 160021 Kamnik–Palovče do 50.000 €,
2. Ureditev vodotoka Oševek do 50.000 €.

