JBEINA SMARJE PRI JELSAH
NADZORNI ODBOR

Aikertev trg 15
3240 Smarje pri Jellah

Telefon 03/ 81 71 500
E-p o5ta: obcina@smarie.si

Datum:10. t2.20Lg
Stevi ka
I

: 0322-OOO7 I 2OL9-4

Na podlagi 38. tlena statuta Obaine Smarje pri Jel3ah (Uradni listu RS, 5t. 37 /2O!7 in

llena Poslovnika Nadzornega odbora Obrine Smarje priJel5ah (Uradni list
je Nadzorni odbor ObEine Smarje pri Jel5ah sprejel

POROEILO

O

RS,

54/2}lgl in 28.
\t.72/2Of7 in 68/2019)

NADZORU PORABE SREDSTEV

ZA TEKOEE

VZDRZEVANJE CEST (ZTMSKO tN LETNO) ZA LETO 2018

Poroiilo je dokondni akt Nadzornega odbora Obaine 5marje pri JelSah.

1.

Nadzorni odbor Obdine Smarje priJelsah v sestavi
Anton Guzej, predsednik odbora
Miha Pevec, namestnik predsednika odbora
Darinka Mikia, f lanica

lrena Nunaia, alanica
Gabrijela Lorger, ilanlca

2.

Porotevalec
Miha Pevec

3.

lme nadzarovanega orBana
Obdina 5marje pri Jel5ah
Oddelek za okolje in prostor
A5kertev trg 15
3240 Smarje pri Jellah
obcina@smarje.si

4.

Vsebina nadzora

Pregled porabe sredstev za tekoae vzdrievanje cest (proraiunska postavka 130010,
130011, 130012, 130013)

5

Datum in kraj nadzora

27.0g.2079,2. rO.2}rg in g. 10. 2019 v prostorih obEine Smarje pri JelSah, Askertev trg

15, 3240 Smarje Pri JelSah
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UVOD

jovnih cestoh (ZJC-UPBin nivoju rednego
vzdrievonjo jovnih cest (Ur.l. RS 5t. 6217998l, Odloka o ureditvi zimske sluibe v obeini Smorje pri
lelloh lUr.l. RS 5t. 89/2004) in Pogodbe o izvojonju zimske sluibe med pogodbenimi stronkomi
Zimska in letna sluiba v obiini Smarje pri Jelsah se izvaja na podlagi zokono

1 Ur.l. RS 5t. 33/2006), Provilniko o vrstoh vzdrievolnih del no jovnih

o

cestoh

(Obdina 5marje priJelsah in izvajalci zimske sluibe).
Na podlagi dolotil Zokono o cestoh (Ut.l. RS it. 109/10) in 16. dlena Stotuto obtine Smorje pri Jelioh
(Ur.l. RS, 5t. 57 /t7l je Obiinski svet obtine 5marje pri Jeliah na 2. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel
Odlok o spremembi Odloko o kotegorizaciji obiinskih jovnih cest in kolesorskih poti v Obtini Smorje pri
Jelioh (Ur.l. RS 5t.8/2019 zdne7.2.2079\.
Skupna doliina lokalnih cest (LC) v obtini Smarje priJel5ah znala 161.301 m.
Skupna dolZina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (Lz) v obdini Smarje pri
Jel5ah znala 1.078 m.
Skupna doliina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v obdini Smarje pri JelSah znaSa

-

5.007 m.
Skupna dolZina javnih poti (JP) v obdini Smarje priJelsah znaia 173.858 m.
Skupna doliina javnih poti za kolesarje (KJ) vobiini Smarje pri JelSah znaia 6.677 m.
Obdina Smarje pri JelSah tako izvaja zimsko in letno vzdrievanje na skupaj 348,921 m obdinskih cest.

-

Poleg cest, obiina Smarje pri Jel5ah izvaja zimsko in letno vzdrievanje 5e na pribl. 18.OOO m
ploinikov, pribl.4.500 m pe5poti s stopni5ai in nadhodu nad ielezni5ko progo in pribl.23.000 m,
javnih parkirild in drugih javnih povrlin.
Obdina Smarje priJelsah je obiinske ceste razdelila na dva sklopa:

-

Sklop 1 - najpomembnejse obainske lokalne ceste (Solske in delavske avtobusne proge,
dovozi k zdravswenemu domu in vzgojno-izobraievalnim ustanovam, gasilskim domovom,
upravnim in drugim javnim ustanovam). V sklop 1 spada 50.035 m cest.
Sklop 2 - ostale lokalne ceste, javne poti, plodniki in parkirilta. V sklop 2 spada 298.885 m
cest.

Letno sluibo na obmoiju obaine Smarje pri Jel5ah opravlja pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec
fetne sluibe), ki se izbere na podlagi javnega razpisa v skladu z zokonom o jovnih norotilih (Uradni list
RS,5t.39/00, LOL/OO in 2/04). Neposredna pogodba z izbranim najugodnejsim ponudnikom se sklene
za obdobje na.ivea treh let.

Letno sluibo na podlagi sklenjenih sporazumov

v

obdobju 2OL7-2020 izvajata podjetje

VOC

Celje, d. o. o. in Marjan Sajko, s. p. VOC Celje, d. o. o. izvaja letno sluibo na obainskih cestah iz Sklopa
1, na vseh preostalih cestah in javnih poteh (Sklop 2) pa Marjan Sajko, s. p.

Zimsko sluibo na obmoaju obtine Smarje pri JelSah opravlja pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec
zimske sluibe), ki se izbere na podlagi javnega razpisa v skladu z Zokonom o jovnih norotilih (Uradni

list

RS,

5t. 39/N, LO2IOO in 2/041. Neposredna pogodba z izbranim najugodnejlim ponudnikom se

sklene za obdobje najvea treh let.

Zimsko sluibo

na podlagi sklenjenih

sporazumov

v

obdobju 2OL71O2O izvajata podjetje

Gramoz-AP, d. o. o. in Avtoprevozi, strojna zemeljska dela Janko OraI, s. p. Gramoz-AP izvaja zimsko
sluibo na obainskih cestah iz Sklopa 1, na vseh preostalih cestah in javnih poteh (Sklop 2) pa Janko

Orat, s. p.
Po odloku o ureditvi zimske stuZbe v obiini Smorje pri Jelioh (Ur.l. RS
odstranjevanju snega izvajalec upoStevati tudi naslednje prioritete:

-

it. 89l20o4l

iz 8. dlena mora pri

1. prioriteta: Solske in delavske awobusne proge, dovozi k zdravstvenemu domu, vzgojnoizobraievalnim ustanovam, gasilskim domovom in drugim javnim ustanovam;
2. prioriteta: ostale pomembne obdinske ceste;
3. prioriteta: druge javne poti in javne povriine.

stran 3

Dela na cestah 1. prioritete poteka tako, da je prevoznost zagotovljena do 6. ure. Zafasni zastoji v
odvijanju prometa kot posledica prekomernih sneinih padavin so molni predvsem v dasu od 22. do 5.
ure zjutraj ter v dela prostih dnevih. Ceste druge prioritete se praviloma usposobijo do 14. ure. Stalno
odvuanje prometa je omogoteno z uporabo verig. Na cestah tretje prioritete so moini tudi daljli
zastoji v odvijanju prometa, vendar praviloma ne daljli od 24 ur. Ceste, ki se v zimskem dasu ne
morejo vzdrievati, se zatasno zaprejo za promet in se opredelijo v proBramu zimske slu:be.
Za potrebe letnega in zimskega vzdrievanja cest se je v letu 2018 Obtini Smarje pri JelSah namenilo

skupaj 566.845,74 evrov, kar znaia skoraj 6 % celotnega proratuna Obdine Smarje pri Jelsah za to
leto.
Vetina teh sredstev je bila namenjena za potrebe zimskega vzdr:evanja cest, zato smo se tej postavki
pri nadzoru bolj podrobno posvetili.

slran

2

4

UGOTOVITVENIDEL

2.L

Zagotavljanje sredstev za izvedbo

V proraaunu Obiine Smarje pri Jel5ah za leto 2018 je bilo za potrebe zimskega vzdrievanja cest
(proratunski postavki 130012 in 130013) po sprejetem proradunskem planu potrjeno skupaj
275.000,00 evrov. lz zakljutnega raduna prora.una Obdine Smarje pri JelSah za leto 2018 je razvidno,
da je bila realizacija na proradunskih postavkah 130012 in 130013 skupaj 465.066,60 evrov, kar za 69
% presega sprejet proraiunski plan.

2.2

Odtok o ureditvi zlmske sluibe v obiini Smarje pri Jeliah (Ur.l. RS 5t. 89l2OO4l

Obdinski svet obdine Smarje pri Jelsah je na 13. redni seji dne 19. 7. 2OO4 sprejel Odlok o ureditvi
zimske sluZbe v Obiini Smorje priJelioh lUr.l. RS it 89/2004).
V 24. dlenu je dolofeno, da nadzor nad izvajanjem odloka opravlja obdinski in5pektor:

Obtinski inipektor v Obiini Smorje pri Jelioh oprovljo med izvojonjem del po tem odtoku:
7. kvolitotivni in kolitinski nadzor oprovljenih del;
2. vodi operativne okcijo ob izrednih vremenskih rozmeroh, ko je potrebno odstopiti od izvedbenego
progroma zimske sluZbe;
3. doje izvojolcu predloge oziromo zohteve zo izboljlonje orgonizocije potrebnego delo.
Ugotovljeno je bilo, da Obtina Smarje pri Jellah nima lastnega obiinskega inspektorja in s tem nima

moinosti nadzora nad zimsko sluibo.
Obifna Smarje pri Jel5ah je sicer leta 2015 z ustanovitvenim aktom: Odlok o ustonovitvi orgono
skupne obtinske uprove Medobdinskego inipektoroto in redorstvo obtin Rogoiko Slatino, Rogotec,
Podietrtek, Smorje pri Jelioh in Kozje lu,adni lis RS, 5t. 8712015) ustanovila medobainski inspektorat,
ki ima sedei v Obdini RoBaIka Slatina.
Med seznami predpisov obdin Roga5ka Slatina, Rogatec, Podietrtek, Smarje pri JelSah in Kozje, na
podlagi katerih ima Medobainski inSpektorat in redarstvo obdin Rogaika Slatina, Rogatec, Podaetrtek,
Smarje pri JelSah in Kozje pravico oz. dolinost ukrepanja, je ludi odlok o ureditvi zimske sluibe v
Obeini Smorje priJelioh lr)r.list RS, 5t. 89/2OO4l.
Na Medobainskem inspektoratu sta zaposlena dva inspektorja, od tega je le eden od njiju prisoten v
pisarni v Smarju priJelsah, in sicer le 2 dni na teden po 1 uro.

Glede na 5iroko paleto predpisov, ki se navezujejo na najrazliinej5e tematike (od trinego redu no
Kmeiki trinici do Odloko o pokopoliiki in pogrebni deiovnostil in glede na zelo omejeno
razpoloiljivost inSpektorja, Nadzorni odbor upraviteno ugotavlja sledeae:

Medobtinski inspektorat nima niti kadrovskih niti strokovnih moinosti, da bi izvajal nadzor nad
pravifnim izvajanjem Odtoko o ureditvi zimske sluibe v obtini Smorie pri Jelioh,5e posebej v toeki, ki
se nanala na kvalitetni in koliiinski nadzor opravljenih del.
Med nadzorom je bila s strani Oddelka za okolje in prostor podana informacija, da je Oddelek za
okolje in prostor na Obiinski upravi Smar.ie pri JelSah odgovoren za nadzor nad izvedbo zimske
sluibe. lz tega sklepamo, da na Oddelku za okolje in prostor niso seznanjeni s tem, da je v Odloku o
ureditvi zimske stuibe v obiini Smorie pri Jetioh natandno doloCeno, da je za ta nadzor odgovoren
MedobIinski inipektorat.
24. ilen Odloko o ureditvi zimske sluibe v Obiini Smorje pri Jelioh si lahko razlagamo tudi tako, da bi
Medobainski inipektorat moral podpisovati strojne oziroma delovne naloge po vsaki kondani akclji,
posipnega
kjer so toano navedeni podatki, kot so datum, Stevilo ur dela, 3tevilo kilometrov in koliiina
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materiala. S podpisom strojnih nalogov se dejansko izvrsuje nadzor nad opravljenimi urami in
porabljenim materialom.
Trenutna ureditev, ko strojne naloge podpisu.je zaposlen na oddelku za okolje in prostor, je torej
morda v neskladju z Odlokom o ureditvi zimske sluibe v Obtini Smorje pri Jelloh (Ur. list RS, 5t.
8s/2OO4l.

je ista oseba sodelovala tudi pri postopku oddaje javneBa naroiila in pri postopku izbire izvajalca,
obstaja moinost konflikta interesov in se s tem uswarja okolje, ki lahko vodi do poveianega tveganja
za korupcijo in druga neetiEna dejanja.
Ker

Ugotavljamo, da je nadzor nad porabo sredstev za zimsko vzdrievanje cest zelo pomanjkljiv oziroma
ga ni in ni urejen v skladu z Odlokom o ureditvi zimske sluibe v obiini Smarje pri Jelsah.
Medobainski inipektor je mnenja, da Odlok o ureditvi zimske sturbe v Obtini Smorje pri Jelioh v 24.
ilenu ni v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, zato zahteva, da se odlok spremeni.

2.3

Javno naroiilo za opravljanje storitve zimske sluibe v obEini Smarje pri JelSah

Dne 12. 09. 2017 je Obiina Smarje pri Jel5ah objavila dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narodila
za opravljanje storitve zimske sluibe v Obdini Smarje pri Jelsah s skleniwijo okvirnega sporazuma za

obdobje treh

sezo n (2OL7

/2018,2018/2019, 2OL9/2O2Ol.

Javno narotilo je razdeljeno na dva zaprta sklopa (ceste v sklopu 1 in ceste v sklopu 2). Sklop je del
javnega naroiila, ki tvori zakljudeno celoto in gaje mogode oddati loaeno. Ponudnik lahko poda
ponudbo za en ali oba zaprta sklopa. Odpiranje ponudb je javno. Edino merilo za izbiro ob
izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev je najniija cena ponudbe.

Obiina Smarje pri JelSah je za vsak sklop cest pripravila okviren popis del kot osnovo za ponudben
predraiun. Popis del zajema aktivnosti, ki se jih planira za izvedbo enega kroga (ene intervencije pluienje in posipavanje celotne trase cest v enem sklopu cest, postavitev signalizacije, vzdrievalna
dela in drugo). Ponudniki so pripravili ponudbene predratune za eno taksno intervencijo in za 10
taksnih intervenci.i za ceste v sklopu 1 in za ceste v sklopu 2.
Na razpis so do roka za predloZitev ponudb, to je do 18. tO.2OL7, do 9. ure, prijavili sledeti
ponudniki:
Sklop 1:
VOC Celje, d. d.

GRAMOZ

-

AP, d ,O,

O

Jonko Orot, s. p.

Morjan Sojko, s. p.
Sklop 2:
VOC Celje, d. d.
Jonko Orot, s. p.

Morjon Sojko, s. p.

lz Koninego poro\ilo o oddoji norodilo na podlagi 105. alena zokono o iovnem norotoniu iz dne
16. lL.2Of7 sledi, da je vrstni red ponudnikov je skladen z vitino ponudbene cene, od najniije do
najviSje ponudbene cene.

za oba sklopa ie torej najniijo ponudbeno ceno oddalo podjetje VOc Celje, d. d., ki pa je bilo v
nadaljevanju razpisa izloieno iz postopka javnega naroianja, saj ni predloiilo bianco menice v
vrednosti 3.O0O,OO evrov, kot je to zahtevano v 9. tlenu Dokumentociie v zvezi z oddoio iovnego
noroionjo. Narotnik je namret z zahtevanim finantnim zavarovanjem za resnost ponudbe zagotovil
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izplatilo garantiranega zneska tudi v primeru,6e ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v tasu
njene veljavnosti, navedeniv ponudbi. V skladu z dolodbo pete8a odstavka 89. dlena ZJN-3 lahko sicer
narodnik pozove ponudnike, da v ustreznem roku predloiijo manjkajoie dokumente, vendar je
narodnik ocenil, da bi v primeru poziva k dopolnitvi ponudbe krSil naielo enakopravne obravnave
ponudnikov v skladu s 7. alenom ZJN-3.
Narotnik je v tem primeru ravnal povsem korektno, saj taksno prakso predlaga tudi Ministrswo za
javno upravo, direktorat za javno narodanje - kar je bilo podrobno opredeljeno v Stoliitu o zodevi:
Tohoeenje jovnonorotnilke zakonodoje, predmet: lnstitut spreminjono in dopolnjevonjo ponudb v
postopkih jovnego noroionjo iz dne 4. 4.2078, in sicer v tofki Vll.
Narodnik
ponudbe

je tako ugotovil, da sta po izloditvi ponudbe podjetja VOC Celje, d. d., najugodnejie
oddala podjetji GRAMOZ-AP, d. o. o. za Sklop l terJanko Oraa, s. p. za Sklop 2.

Ponudba podjetja GRAMOZ

-

AP, d. o. o. za Sklop L je za 72 % viSja od ponudbe podjetja VOC Celje.

Ponudba podjetja Janko Orad, s. p. za Sklop 2 je za 28 % viqa od ponudbe podjetja VOC Celje
V obeh aktualnih razpisih za zimsko in letno vzdrievanje cest so blle vse Stiri najugodnejse ponudbe
za oba sklopa zaradi neizpolnjevanja te zahteve izlotene. Narodnik, Obdina Smarje priJellah, je zaradi
tega izgubil moUnost, da bi lahko oba razpisa izvedel bistveno bolj ugodneje in v celotnem trajanju

pogodbe bolj gospodarno razpolagal s proraaunskimi sredstvi. Zagotovo bi bili stro5ki vzdrievanja
cest v celotnem tri-letnem obdobju bistveno niZji.
Naroanik v (oninem porotilu o oddoji norotilo ugolavljai
do sto ponudbi GRAMOZ - AP, d. o. o., in Jonko Orot, s. p., dopustni ponudbi, to pomeni, do gre zo
ponudbi, ki sto jih predloiilo ponudniko, zo kotero ne obstojojo rozlogi zo izkljutitev in ki izpolnjujeto

pogoje zo sodelovonje, njuno ponudbo ustrezo potrebom in zohtevom norotniko, doloienim v
tehnitnih specifikocijoh in v dokumentociji v zvezi z oddajo jovnego noroeib, sto prispeli pravotosno,
pri njimo ni dokozono nedovoljeno dogovorjonje oli korupcijo, norotnik ju ni ocenil zo neobitojno
nizko in ceno ne presego zogotovljenih sredstev noroiniko.
Ugotavljamo, da zgornja navedba ne drii, zaradi naslednjih dejstev:

a.

Ponudba presega zagotovljena sredswa
V koninem poroailu so jasno navedena zagotovljena finanina sredstva za zimsko vzdrievalna
dela na oblinskih cestah za oba sklopa cest.

Ugotavljamo:

-

Za sklop 1 sta bili ponudbi VOC Celje, d. d. in ponudba GRAMOZ AP, d. o. o. znotraj
zagotovljenih sredstev naroanika. Torej je ponudba podjetja GRAMOZ - AP, d.o.o. iz tega
vidika ustrezna. Ponudbi podjetja Janko Orai, s. p. in podjetja Marjan Sajko, s. p. presegata
zagotovljena sredswa na roanika.
Za sklop 2 ni bila nobena ponudba znotraj zagotovljenih sredstev narotnika. Torej iz tega
vidika nobena ponudba ni ustrezna. lzbrana ponudba podjetja Janko Oraf, s. p. je bila za 63 Yo
viSja od zagotovljenih sredstev narodnlka.

obe izbrani ponudbi za oba sklopa bistveno odstopata tudi od ocenjene vrednosti razpisa, ki
je bila doloiena na osnovi povpreaja preteklih 3 sezon in ki je bila navedena v Sklepu o
zotetku postopko oddoje jovnego noroiilo Obiine Smorie pri Jelioh iz dne 11. 09. 2017 za
oddajo storiwe: Opravljanje storitev zimske sluibe v obdini 5marje pri Jel5ah.5e posebej
izstopa izbrana ponudba za sklop 2, ki od ocenjene vrednosti odstopa za 95 Yo. lzbrana
ponudba za sklop 2 je torej skoraj dvakrat visja od ocenjene vrednosti javnega narofila.
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b.

Ponudbe ne ustrezajo zahtevam naroinika, doloieni

v dokumentaciji v zvezi z oddajo

javnega naroEila
Ugotavljamo, da podjetje GRAMOZ - AP, d. o. o. ni izpolnilo dokumenta Vzorec okvirnego
sporozumo, kot je to zahtevano v ponudbeni dokumentaciji. Manjka namrei izpolnjen del, ki
se nanaSa na zavarovanje odgovornosti za Skodo iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja.
Prav tako ni izpolnjena lzjova o zogotovljonju kontrole kokovosti in upoitevonju veljavnih
predpisov, obr-S, ki sluZi kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na javnem
razp isu.

Narotnik bi moral ponudnika pozvati k dopolnitvi ponudbe, v kolikor bi ugotovil, da s tem ne
kr5i natela enakopravne obravnave ponudnikov v skladu s 7. ilenom ZN-3 oziroma ponudbo
izloditi iz postopka in to ustrezno evidentirati in pojasniti v Koninem poroiilu o oddaji
noroCilo.

Ugotovitev: Ponudba ponudnika GRAMOZ - AP, d. o. o. ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje
na objavljenem javnem razpisu za Oprovljonje storitev zimske sluibe v Obtini Smorje pri
Jelioh iz dne 72.9.20t7 .
c

Ponudbe ne ustrezaio zahtevam naroinika, dolotenim v tehniinih specifikacijah

Tehnilne specifikacije javnega narodila so za Sklop 1 in Sklop 2 jasno opredeljene pod Pogo.ii
za sodelovanje, pod todko 8.3: Tehnitno in strokovno sposobnost.

je minimalna potrebna strojna mehanizacija, s katero mora razpolagati ponudnik,
da zadovolji pogojem za sodelovanje na javnem razpisu. Minimalna zahtevana strojna
Dolodena

mehanizacija je navedena lodeno za Sklop 1 in za Sklop 2.

Ugotavljamo:
Ponudba podjetja Sajko Marjan, s. p. v lzjovi o zogotovljenih tehniinih zmogljivostih zo
izvedbo noroiilo navaja opremo in mehanizacUo, ki ustreza pogojem za razpolago s strojno
mehanizacUo za Sklop 1.
Navedena oprema in mehanizacua ne ustreza pogojem za razpolago s strojno mehanizacijo za
Sklop 2.

-

AP, d. o. o. v lzjovi o zogotovljenih tehnitnih zmogliivostih zo
Ponudba podjetja GRAMOZ
izvedbo noroiilo navaja opremo in mehanizacijo, ki ustreza pogojem za razpolago s strojno

mehanizacijo za Sklop 1.
Ponudba podjetja Janko Ora6, s. p. v lzjovi o zogotovlienih tehniinih zmogliivostih zo izvedbo

noroiilo navaja opremo in mehanizacijo, ki ustreza pogojem za razpolago s

strojno

mehanizacijo za Sklop 1.
Navedena oprema in mehanizacua ne ustreza pogojem za razpolaBo s strojno mehanizacijo za
Sklop 2. Prav tako so pri lzjavi vidni popravki.
To ugotovitev 5e dodatno potrjuje lzvedbeni progrom zimske sluibe v obtini Smorie pri Jelloh
v sezoni 2078/2019, ki ga je izdelalo podjetje Janko Orai, s. p za Sklop 2. V njem namref
izvajalec navaja:
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Zo izvojanje zimske sluibe imo podjetje Jonko Orot, s. p. neposredno no rozpologo 4 troktorje
do 100 KM s plugom in posipolci, tovorno vozilo s plugom in posipolci, stroj zo pluienje in
posipovonje ploinikov, dvo rovokopoto in dvo speciolno vozilo.

i

Ponudba podjetja VOC Celje, d. d. v lzjovi o zogotovljenih tehniinih zmogljivostih zo izvedbo

noroiilo navaja opremo in mehanizacijo, ki ustreza pogojem za razpolago s strojno
mehanizacijo za Sklop 1.
Navedena oprema in mehanizacua ustreza pogojem za razpolago s strojno mehanizacijo za
Sklop 2.

Ugotovitev:
Ponudba podjetja Sajko Marjan, s. p. ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje na objavljenem
javnem razpisu za Oprovljonje storitev zimske stuibe v Obiini Smorje pri Jelioh iz dne

L2.9. 2OL7 za Sklop 2.
Ponudba podjetja Janko Oral, s. p. ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje na objavljenem
javnem razpisu za Oprovljonje storitev zimske sluibe v Obiini Smorje pri Jet{oh iz dne

12.9.20t7

za Sklop 2.

Narodnik bi moral oba ponudnika pozvati k dopolniwi ponudbe, v kolikor bi ugotovil, da s tem
ne krli naiela enakopravne obravnave ponudnikov v skladu s 7. tlenom ZN-3 oziroma obe
ponudbi ali dele ponudb izloaiti iz postopka in to ustrezno evidentirati in pojasniti v Konenem

poroiilu o oddoji noroiilo.

2.4

lzvedbeni program zimske sluibe

V 6. tlenu Odloko o ureditvi zimske sluibe v obtini Smorje pri Jetioh )e navedeno, da je izvajalec
zimske sluibe dolian vsako leto do 31. oktobra izdelati izvedbeni program zimske sluibe, ki obsega
popis vseh povr5in in objektov, na katerih se izvaja zimska sluiba in ga predloiiti Obdini Smarje pri
Jel5ah v potrditev. Z izvedbenim programom zimske sluibe iz prejlnjega odstavka se dolofi vrsta,
obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in materiala, naCin uporabe teh
sredstev, zlasti organizacijo pluienja, posipanja in odstranjevanja snega s cest in ostalih javnih
povrlin in prednostni vrstni red posipavanja ter pluienja cest, tiStenja odtokov uliinih poiiralnikov,
organizacijo stalne deiurne slu:be, odstavne povriine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor in
nadzor nad izvajanjem zimske sluibe.
Oba pogodbena izvajalca zimske sluibe sta sicer izdelala lzvedbeni progrom zimske sluibe zo leto
2018/2019, ki pa ga nista priloiila v roku, ki je naveden v Odloku o ureditvi zimske sluibe v Obtini
Smorje priJelioh.

Podjetje Gramoz - AP, d. o. o. je zadovoljivo doloEil vrsto, obseg in razpored potrebnih strojev in
druge opreme, delavcev in materiala, naain uporabe teh sredstev, zlasti organizacljo pluienja in
prednostni vrstni red posipavanja ter pluienja cest. Doloien je plan pluienja z doloaeno traso,
vozilom, registrac|sko stevilko vozila in voznikom. DoloEene so tudi okvirne koliiine posipa z
ocenjeno porabo posipne meianice na kvadratni meter cestiSaa. V izvedbenem programu pa ni
doloten naain nadzora nad izvajanjem zimske sluibe, kot je to dolodeno in zahtevano v Odloku o
ureditvi zimske slu1be v Obtini Smorje pri Jelloh.
podjetie Janko Orai, s. p. je v izvedbenem programu dolodil seznam cest s prednostnimi razredi in
izvaialca za opravljanje zimske slu:be oziroma izvajalca, ki je odgovoren za vzdrievanje prevoznosti v
zimskih razmerah. Manjka razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in materiala, nafin

uporabe teh sredstev in predvsem organizacija pluienja in poslpanja z dolofenimi trasami in
okvirnimi koliiinami posipa z ocen.ieno porabo posipne me5anice na kvadratni meter cestiida.

st-an
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Y lzvedbenem programu zimske sluibe v obtini Smorje pri Jel{oh v sezoni 2078/2079 je pod toako 5
opisana organizacija sheme vodenja ter pristojnosti izvajalcev zimske sluibe. Razvidno je, da ima
izvajalec zimske sluibe Janko OraC, s. p. za potrebe izvajanja zimske sluibe sklenjene pogodbe o
letnem sodelovanju tudi s sedmimi drugo-pogodbenimi strankami, ki so odgovorne izvajati zimsko
sluibo na obmotju dogovorjenem s pogodbo z izvajalcem.

lz popisa cest, prioritete pluienja in odgovornega izvajalca je razvidno, da podjetje Janko Orad, s. p.
opravlja zimsko sluibo na le 97.O21 m cest (od skupaj 298.886 m iz dodeljenega sklopa 2), kar znaSa
okoli 33 % cest. Za vedino ostalih cest izvajata zimsko sluibo po pogodbi z kooperantom podjetji
Sajko Marjan, s. p. in podjetje Gramoz - AP, d. o. o. Obe podjetji sta sodelovali tudi na rozpisu zo
oddojo jovnego noro1b zo oprovljonje zimske sluZbe v Obtini Smorje pri Jelioh (Dokument 2OUIS
L75-358723, z dne 13. 09. 2017).

da so podjetja, ki so se prijavila na razpis tudi v poslovnem oziroma
drugatnem odnosu ter sodelujejo pri izvedbi zimske sluibe, omogoEa molnost t. i. nedovoljenega
UgotavUamo, da dejstvo,

(kartelnega) dogovarjanja ali korupcije.
Podjetje Janko Orad, s. p. v lzvedbenem progromu tudi ni doloailo nobenega nadzora nad izvajanjem
zimske sluibe, kot to doloaa in zahteva Odlok o ureditvi zimske sluibe v Obtini Smorje pri letioh.

Oba lzvedbeno progromo zimske stuibe v obtini Smorje pri Jelioh v sezoni 2018/2079 sta
z Odlokom o ureditvi zimske sluibe v obtini Smorje pri Jel;ah (Ur.l. RS St.
8e/2o04l.

pomanjkljiva in nista skladna
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PRTPOROEILA IN PREDLOGI

a

Priporoiamo, da obdina Smarje pri Jeliah uredi nadzor nad izvajanjem zimske sluibe, ki je
zelo pomanjkljfv oziroma ga ni. Medobdinski inspektorat, ki je po Odloku o ureditvi zimske
stuibe v obtini Smorje pri Jelloh odgovoren za izvajanje nadzora, nima po ocenah
Nadzornega odbora niti kadrovskih niti strokovnih moinostih, da bi nadzor kvalitetno izvajal.
Predlagamo:

da Obtina Smarje pri Jelsah zagotovi lasten strokovni nadzor s primernim strokovno
usposobljenim obainskim in5pektorjem, ali pa
da Obiina Smarje pri JelSah okrepi nadzor nad izvajanjem zimske sluibe z najemom
zunanjega strokovnega nadzornika.
lzogniti se je potrebno obstojeii ureditvi, kjer ista oseba sodeluje pri postopku oddaje
javnega narodila, sodeluje pri izbiri izvajalca in hkrati izvaja nadzor nad opravljenimi deli.
Trenutna ureditev omogoda moinost konflikta interesov in s tem ustvarja okolje, ki lahko

-

vodi do poveianega tveganja za korupcijo in druga neetitna dejanja. lnteres nadzornega
odbora je zagotoviti okolje, kjer je objektivna moinost taksnih dejanj onemogolena in da se
izlodi vsako morebitno weganje.
Predlagamo, da se nadzor izvaja bolj transparentno. Kot je to

ie bilo ugotovljeno v Poroiilu o
notronjem revidironju poslovonjo obiine Smorje pri Jelloh zo teto 2078, ki ga je dne 21. 5.
2019 objavilo podjetje Munera, d. o. o., so strojni nalogi, podpisani s strani odgovorne osebe
obaine za po 7 dogodkov skupaj (en podpis aez vse vrstice na obrazcu), kar pomeni, da
verjetno nadzor nad opravuenimi urami in porabuenim materialom sploh ni bil opravljen,
ampak so bili samo naknadno podpisani strojni nalogi oziroma prevoznice, priloieni k
raau nom.
Predlagamo, da pravna sluiba preveri 24. ilen Odloko o ureditvi zimske sluibe v obtini Smarje
pri Jelgoh, saj je Medobainski inipektor mnenja, da Odlok ni v skladu z veljavno zakonodajo
Republike Slovenije, zato zahteva, da se odlok spremeni.

b.

Prav tako predlagamo, da se sredstva, ki so namenjena za izvajanje zimske sluibe porabljajo

bolj racionalno in gospodarno. Namrea, izvajalci svojevoljno poveaujejo kriterije za
zagotavljanje prevoznosti cest, ki so dolotene v Odloku o ureditvi zimske sluibe v obiini
Smorje pri Jelioh, s iimer povefujejo porabo posipnega materiala in strojnih ur, kar povzroda
povedano porabo proraeunskih sredstev. lntervencije izvajalca, ko ta ni potrebna oziroma
presega zahteve iz Odloko o ureditvi zimske sluibe v obiini Smorje pri Jelioh, je potrebno z
ustreznimi mehanizmi nadzora preprediti.
Glede na Poroiilo o izvojdnju zimske sluibe v sezoni 2077/2018 je kolidina doziranja posipne
me5anice na m2 cestiSia v sezoni 2O!7 /2018 za vei kot trikrat presegla normativ iz javnega
razpisa, ki omejuje doziranje na 15-30 g/m2 posipne meianice. Ugotavljamo, da posipni

material pri izvajanju zimske sluibe predstavlja najviSji delei stroskov. Predlagamo, da se
strojne naloge, v katerih koliiina posipne meianice odstopa od normativa, zavrne, oziroma
se.iih odobri samo do visine normativa.

Ne smemo pa zanemariti tudi ekolo5kega vidika prekomernega in negospodarnega
posipavanja cest, saj se je na kilometer ceste v Sklopu 1 v sezoni 2Ol7l2ol8 porabilo vef kot
22 t posipne mesanice soli in gramoza in dodatno 3e do 0,2 t iiste soli.
PredlaBamo, da se spremeni tehnologija posipavanja, saj po priporotilih Ministrstva za
infrastrukturo preventivni posip samo s soljo NaCl ali meianico gramoza in soli ni primeren,
ker zaradi prometa na cesti pride do prevelikega izmeta posipnega materlala z voziSaa (do
yo Mgclz (CaCl2) + 30 % Nacl. Pri
90 %). Predlaga se posipavan.ie z vlaino soljo v razmerju 70
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posipu z vlaino soljo je izmeta samo okoli 10 %. Ves ostali material se prilepi na vozitde in

tako uainkuje dlje tasa. za preventivni posip zadostuje kolidina 1G-20 gim2 posipnega
materiala.
c

Zaradi narave del je uvedba uiinkovitega nadzora nad letnim vzdrievanjem cest 5e teije
izvedljiva kot uvedba udinkovitega nadzora nad izvajanjem zimske sluibe. Zato zahtevamo:
da Obtina Smarje pri JelSah uvede zunanji strokovni nadzor nad gradnjami vseh cest v
obiini Smarje pri Jelsah, kot je to uiinkovito urejeno v nekaterih okoli5kih obiinah,

d.

Predlagamo, da se pri novem Jovnem rozpisu zo jovno norotilo oprovljonjo storitev zimske
sluibe v Obtini Smorje pri Jelioh imenuje v Komisijo, pristojno zo izvedbo postopko (pripravo

razpisne dokumentacije, odpiranje ponudb, oceno ponudb in pripravo dokumentov za
odlofitev) najmanj enega neodvisnega (zunanjega) ilana, ki bo imel strokovno znanje iz
razpisanega podroija in bo lahko strokovno ocenil ustreznost in popolnost ponudb. Nadzorni
odbor ugotavlja, da so se pri aktualnem javnem razpisu v fazi ocenjevanja ponudb zgodile
vetje nepravilnosti.

v roku in da se ga vsako leto pred zaietkom
predloii
zimske sezone
Obiini Smarje pri JelSah pravodasno v potrditev, kot to urejo Odlok o
ureditvi zimske sluibe v Obiini Smorje priJelioh (Ur.l. RS 5t. 89/2}cp).

e

Predlagamo, da se lzvedbeni progrom izdela

f.

Predlagamo, da Zupan, ki je po 7. ilenu Odloko o ureditvi zimske sluibe v obtini lmorje pri
Jel;oh zadolien za potrditev vsakoletnih izvedbenih programov zimske sluibe bolj natanEno
pregleda in preuti izvedbene programe ter izvajalca pozove k dopolnitvi oziroma popravkih, v
kolikor ugotovi neskladje z Odlokom o ureditvi zimske stuibe v Obtini Smorje pri Jelioh (Ut.l.
RS 5t. 89/2004). Najveijo pozornost je potrebno posvetiti natinu in sistemu nadzora nad
izvajanjem zimske sluibe ter nad planiranjem izvajanja zimske sluibe. Poleg tega
predfagamo, da pravna sluiba preveri, ali je 7. ilen Odloko o ureditvi zimske sluibe v obiini
Smorje pri lel\oh sploh v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, saj ni logidno, da
bi moral izvajalec sam predpisatl nadzor nad lastnimi deli.
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Vroditi:
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Obdina Smarje priJelsah, Oddelek za okolje in prostor
Zupanu Obdine Smarje priJelsah, g. Matiji dakiu
Obdinskemu svetu Obdine Smarje pri Jelsah

nadzornega odbora
G

predsednik odbo

