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Na podlagi 38. dlena statuta Obdine Smarje pri Jelsah (Uradnem listu RS, 3t. 57l2}l7), 13.
dlena Pravilnika o obveznih sestavinah porodila nadzomega odbora obdine (Uradni list RS, 5t.

23/09) in 18. dlena Poslovnika Nadzomega odbora Obdine Smarje pri JelSah z dne 8.4.2015 je
Nadzomi odbor Obdine Smarje pri Jel5ah sprejel

POROdILO O NADZORU ODDELKA ZA OKOLJE IN PROSTOR

PoroCilo je dokonCni akt Nadzornega odbora Obiine Smarje pri Jet5ah.

1. Nadzorni odbor Obiine Smarje pri Jel5ah v sestavi

1. Darinka Komeridki, mag. manag., predsednica
2. Ana Novak, dlanica
3. Silva Vredko, dlanica
4. Polona Kokot, dlanica,
5. mag. Silvo Skomik, dlan

2. PoroCevalec: mag. Silvo Skomik

3. Izvedenec: Zaradi potrebe izvedbe nadzora ni bilo potrebno imenovati dodatnega
izvedenca

4. Ime nadzorovanega organa

Obdina Smarje pri Jel5ah
Ltpan g. Stanko Sket
ASkerdev trg 12

3240 Smarje pri Jel5ah



l. uvoD

1.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Obdina Smarje pri JelSah je bila ustanovljena ob teritorialnem preoblikovanju komun 3. 10.

1994. Nastala je iz takratne komune Smarje pri Jel5ah, v kateri je obdini Smarje pri Jel5ah

pripadlo 77 (tJ.41 %) naselij, 9.755 (tj. 30 %) prebivalcev in 107,7 km2 (tj.27 oh) ozemlja.

Na zadnjih lokalnih volitvah je bil za Zupana izvoljen Stanislav Sket, ki je svojo funkcijo
opravljal poklicno do 31. julija 2015, od 1. avgusta 2015 dalje pa funkcijo opravlja
nepoklicno. Obdinski svet ima 19 dlanov.

Na dan 31.12.2016 je bilo v obdinski upravi 21 zaposlenih (na 22 sistemiziranih delovnih
mestih po Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v obdinski upravi
Obdine Smarje pri JelSah).

1.2 Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor Oddelka za okolje in prostor Obdine Smarje pri Jel5ah 2017 je izveden na podlagi
naslednje pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi (Urad ni list RS, St. 94107 - uradno predi5deno
besedilo, 7 6 I 08, 7 9 I 09, 5 | I | 0, 40 I 12 - ZUJF in 1 4l | 5 - ZUU lF O),

- Statut obdine Smarje pri Jel5ah, (Uradnem listu RS, !t.5712017),
- Poslovnik Nadzomega odbora Obdine Smarje pri Jel5ah, sprejet 8.4.2015,
- Pravilnik o obvemih sestavinah porodila nadzomega odbora obdine (Urad ni list RS,

it.23109),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, St. I 1/ I 1 - uradno predi5deno besedilo, 14113

- popr. in 101/13),

2. UGOTOVITVENIDEL

Program dela Nadzomega odbora Obdine Smarje pri Jel5ah za leto 2017 je bil sprejet na 13.
seji Nadzomega odbora dne 21.12.2016. Pod 4. todko dnevnega redaje bilo dolodeno, daje
potrebno izvesti nadzor v oddelku za okolje in prostor obdine Smarje pri Jelsah skladno z
nameni in cilji iz 20. dlena Poslovnika Nadzomega odbora obdine Smarje pri Jelsah in
preveriti izvajanje nalog in izwsevanje proraduna zaleto 2017. kot porodevalec je bil doloden
mag. Silvo Skomik. Pred pridelkom nadzora je bil sprejet sklep o izvedbi nadzora, ki je bil
posredovan Zupanu Stanislavu Sketu.

opravljen je bil pregled Porodila o izvrsevanja proraduna obdine Smarje pri Jeliah v obdobju
9d ]. januarja 2017 do 30. junija 2017 z dne 24. 7 . 2017 . in sicei rializacija s podrodja
oddelka za okolje in prostor. Dodatne podatke in dokumentacijo za potrebe nadzora je na
podlagi vpra5anj po elektronski posti z dne 2. r0.2017 zagotovila mag. Anita n.Ln u
odgovoru 11 . 10.2017 .



Veljavni proradun Oddelka za okolje in prostor za leto 2017 znaSa 3.31 1.806,0 EUR.
Realizacija proraduna Oddelka za okolje in prostor v prvih Sestih mesecih je zna5ala
1.176.321,26 EUR, kar predstavlja35,5 V:o.

Pri pregledu porodila za PU 4004- Oddelek za okolje in prostor so bile identificirane dolodene
postavke, kjerje realizacija oditno odstopala od pridakovane vrednosti okoli 50% in za katere
v Porodilu o izvr5evanju proraduna Obdine Smarje pri Jel5ah, ki gaje sprejel Obdinski svet, ni
bilo dovolj obrazloZenih pojasnil, da bi bilo mogode ugotoviti razloge za nizko realizacijo.

Mag. Anita Reich je bila kot vodja Oddelka za okolje in prostor, zaprolena za dodatra
pojasnila:
- koliko je vseh zaposlenih v Oddelku za okolje in prostor,
- kako je urejeno izvajanje nalog energetskega upravljalca,
- za povezavo do veljavnega LEK in podatek, katere ukrepe na podrodju OVE in URE je
izvajala obdina v prvi polovici tega leta,
- kaj je bilo predvideno v letnem nadrtu tekodega vzdrLevarla lokalnih cest in javnih poti (s

proradunskih postavk 130010 in 130011) za prvo polovico leta 2017 in kaj je bilo realizirano
in pladano,
- pogodbo za upravljanje in vzdrZevanje parkiri5d, prometne signalizacije in katere so bile
opravljene in pladane storitve po tej pogodbi,
- pojasnilo kdaj je bil predviden razpis za Sirokopasovna omreZja in kdaj se ga lahko
pridakuje.

Odgovor s pojasnili je bil posredovan 11. 10.2017

- V oddelku za okolje in prostor je od 1. 10. 2017 zaposlenih 5 oseb.

- Obdina Smarje pri JelSah ima sklenjeno pogodbo o izvedbi del energetskega upravljavca z
druZbo ENVIRODUAL, d.o.o., Spodnje Blato 27, 1290 Grosuplje. Pogodba it. 360-3/2017
velja od 21. 2.2 017 do 31. 12. 2017 .

- Lokalni energetski konceptje bil izdelan leta 2012 inje objavljen na spletni strani:

http://smarje.si/files/other/posts177ll33l9053lLokalni%20energetskiYo2)koncept%o20Obcine
%20%C 5% A0ma4 e%20 pri%20 Jel%C 5 %A 1 ah. pdf

- Izvajajo se naslednji ukrepi s podrodja udinkovite rabe energije (URE) in obnovtjivih virov
energije (OVE):

o lzvajanjeenergetskegaknjigovodstva
. Projekt "Energetska sanacij a j avnih objektov v lasti Obdine Smarje pri Jel5ah,,:

o Preverba interesa za energetsko prenovo izbranih objektov (8) s strani zasebnega
kapitala (ESCO)
o Izdelava raz5irjenih energetskih pregledov (REp)
o Priprava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIp)
o Sprejem odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega
zagotavljanja p-rihrankov rabe energije z narnenom energetske sanacije javnih objektov
v lasti Obdine Smarje pri Jel5ah (Uiadni list RS, St. 2612b17)
o Izvedba javnega ruzpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Energetska
sanacijajavnih objektov v lasri Obdine Smarje pri Jel5ah,'



o Vodenje konkurendnega dialoga s potencialnim koncesionarjem (v teku)
o Obnovajavne razsvetljave na obmodju celotne obdine
. Postavitev polnilne postaje za elektridna vozila
o Sprejem Celostne prometne strategije obdine Smarje pri Jel5ah

- Za tekode vzdrlevanie pomembnih lokalnih cest v letu 2017 je po veljavnem planu s

proradunsko postavko 130010 zagotovljenih 60.000 EUR. Do 5. oktobra 2017 je bilo
porabljenih 52.413,86 EUR (87,36 % veljavnega plana).

- Za teko(.e vzdrLevanje ostalih cest in javnih poti v letu 2017 je po veljavnem planu s

proradunsko postavko 13001t zagotovljenih 165.000 EUR. Do 5. oktobra 2017 je bilo
porabljenih 132.7 66,62 EUR (80,46 % veljavnega plana).

- Za vzdrievarle prometne signalizacije ima Obdina Smarje pri JelSah sklenjen >Okvimi
spoftvum( za obdobje treh let z druZbo IMPROM, d.o.o., Rozmanova ulica 11, 8270 Kr5ko.

Storitev je obdina narodila po postopku oddaje javnega narodila male vrednosti v katerem je
sprejela ponudbo s ponudbeno ceno (predradunska vrednost in DDV) 17.040,05 EUR.

Za upravljanje in tekode vzdrZevanje parkiriSd in prometne signalizacije je na proradunski

postavki 13011 po veljavnem planu za leto 2017 zagotovljenih 30.000 EUR. Do 11. oktobra
2017 je bilo porabljenih 27.239,42 EUR (90,8 0/o veljavnega plana, od tega je bilo nepladanih
ie996,62 EUR). V obdobju od22.3.2017 do 4. 10.2017 je bilo izvajalcu IMPROM, d.o.o.,
pladano 6 radunov v skupni vrednosti 26.162/2 EUR.

- Y zvezi z razpisom za Sirokopasovna omreLja so odgovorili, da je bil predviden v juniju
2017, a da z ved informacijami ne razpolagajo. Odgovora kdaj nadrtujejo izvedbo razpisa za

Sirokopasovna omreZja iz obdinske uprave niso podali, niti obrazloZitve ali obstajajo kak5ni
razlogi ali nove okoliSdine, zaradi katerih do razpisa ne bo pri5lo.

Porodevalec pri nadzoru ni uporabljal posebnih standardov, metod ali drugih pravil. V
osnutku porodila o nadzoru Oddelka za okolje in prostor v prvi polovici leta 2017 je bilo
navedeno, da pri nadzoru izvajanja nalog niso bile ugotovljene nepravilnosti, in predlagano,
da zato Nadzomi odbor Obdini Smarje pri Jel5ah ne podaja nobenega priporodila, je pa bilo
dodano, da je potrebno posredovati Nadzomemu odboru dodatne obrazloZitve, da se ugotovi
stanje v zvezi z razpisom za Sirokopasovna omreZja.

Nadzomemu organu je bilo v l5-dnevnem roku za vloLitev odzivnega porodila, ki bi se
iztekel 1. 12.2017, posredovano Odzivno porodilo z dne 30. 11.2017 v katerem je mag.
Anita Reich, vodja oddelka za okolje in prostor sporodila, da na osnutek porodila nimajo
pripomb, ter v zvezi z razpisom za Sirokopasovna omreZja podala pojasnilo, da je Ministrstvo
za javno upravo (MJU) Sele 8. 11. 2017 objavilo kondni seznam belih lis na obmodju drZave,
kjer ni mogode zagotoviti Sirokopasovnih prikljudkov z zmogljivostjo 30 - 100 Mb/s, kar je
bilo sicer predvideno Le za marec 2017. omenjeni seznam je podlaga za novelacijo Nadrtov
razvoja odprtega Sirokopasormega omreZja elektronskih komunikacij naslednje generacije za
posamezne obdine, na podlagi katerih se bodo obdine lahko prijavile na razpis. MJU se ni
objavil informacij glede pridakovane objave razpisa za obdine.



PRIPOROEILA IN PREDLOGI

Nadzomi odbor na podlagi tega nadzora nima dodatnih predlogov ali priporodil.

^fu*"-^,ilani nadzornega odbora: Predsednica
Darinka Komeridki, mag. manag.

2. Silva Vredko, r*"" { q1

3. Polona Kokot, dlanica,

4. mag. Silvo Sko

Zupanu Obdine Smarje pri Jel5ah, g. Stanislav Sket
Obdinskemu svetu Obdine Smarje pri JelSah
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NADZOBNI ODBOB

1. AnaNovak, dranica / nAr-rL ,m
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