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Spoštovani, 

Dne 18.8.2017 sem prejel vaš Osnutek ugotovitev v konkretnem primeru, v zvezi s katerim 
vam v danem roku podajam izjasnitev. 

Rad bi se izjasnil o nekaterih dejstvih, ki morda niso bila upoštevana v konkretnem primeru. 
Službo direktorja Infrastrukture Bled d.o.o. sem nastopil 1.8.2013 in se takoj začel ukvarjati z 
oddelkom Turistična infrastruktura, ki je bil globoko v krizi. Podjetje je organizacijsko 
razdeljeno na dva dela: Komunalna infrastruktura (v nadaljevanju: KI) in Turistična 
infrastruktura {v nadaljevanju: TI). Oddelek KI je bil (in je še) ob nastopu moje funkcije zdrav 
del podjetja, medtem, ko se je na oddelku TI, z upravljanjem treh objektov v lasti občine 
Bled (Ledena dvorana, Straža Bled in Grajsko kopališče), bila bitka za obstoj, kajti dejavnost 
je izključno tržna. Ogroženo je bilo več kot deset delovnih mest. Z uspešnim 
prestrukturiranjem poslovanja, novimi produkti in aktivnim trženjem smo uspeli v tem času 
prihodke podvojiti in seveda posledično ohranili (in še povečali ) zaposlenost. Skoraj vsa 
moja energija je bila usmerjena v to dejavnost. 

Vsaka~izmed~ navedenih dveh 'notranjih organizacijskih enot podjetja-ima-svojega~vodjo~in-
dalje tudi zaposlene, ki so odgovorni za svoja področja dela, kot so določena v notranjem 
aktu o sistemizaciji. Svojim zaposlenim sem brez pridržkov ali kakršnih dvomov v njihovo 
delo zaupal, saj problemov z organizacijo ali vsebino dela v podjetju v tem času nisem imel, 
pač pa sem zaupanje gradil na dobrih izkušnjah z zaposlenimi. Ko sem nastopil funkcijo 
direktorja, sem namreč vstopil v podjetje z utečenim poslovanjem in sprejetimi 
organizacijskimi predpisi. Slednje velja tudi za organizacijsko enoto KI, ki je bila in je urejen, 
dobičkonosen in organiziran del podjetja, kjer je vse potekalo po ustaljenih tirnicah od 
ustanovitve podjetja. Po izobrazbi sem ekonomist, zato je bila uspešna ekonomska situacija 
podjetja prvenstveno v mojem fokusu poslovanja. Posledično sem zaupal svojim podrejenim, 
da so kot dolgoletni strokovnjaki na svojih področjih strokovno suvereni in seznanjeni z 
ustrezno zakonodajo s področja javnega sektorja in torej poslujejo skladno z veljavnimi 
predpisi. Kakršnih koli informacij o nasprotnem s strani vodij oddelkov nikoli nisem prejel. 
Izjema ni bilo niti področje javnih naročil, ki jih je izvajal oddelek KI in znotraj tega zaposlena 
sodelavka, ki takšna javna naročila izvaja najmanj 10 (deset) let, zaradi česar sem utemeljeno 
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sklepal, da je strokovnjakinja na svojem delovnem področju. Posledično potrebe po 
spremembah takšnega (zame dobrega) poslovanja ni bilo. Žal sem s pričetkom predmetnega 
postopka ugotovil, da sem bil v zmoti. Tako je podjetje Jordan d.o.o. še vedno dobavljalo 
števce in naše podjetje jih je menjalo; teh podatkov nikoli nisem skrival in sem KPK o 
navedenem transparentno obvestil na njeno zahtevo. Ker so bile nabave in računi 
sukcesivni, jih nihče izmed odgovornih zaposlenih v podjetju ni sešteval. Tako je konec leta 
nastal znesek, ki je višji od predpisane višine za javna naročila na infrastrukturnem področju. 

Zakonodaje s področja javnih naročil nikoli nisem zavestno kršil. Golo dejstvo, da so se v 
podjetju postopki javnih naročil izvajali (kar je edino zakonito), še ne pomeni, da sem se 
zavedal, v kakšnem obsegu je potrebno javna naročila izvajati oziroma, da jih je potrebno 
izvajati tudi v primeru preseganja mejnega zneska, če gre za sukcesivne dobave. Tako 
specifično poznavanje predmetnega področja mi kot ekonomistu nikoli ni bilo znano. 

Ne morem se tudi strinjati s trditvijo, da je podjetje poslovalo netransparentno in da sem 
posledično odgovoren za zmanjševanje ugleda podjetja in občin ustanoviteljic. Po anketah, 
ki jih vsako leto opravimo med občani, kotira podjetje po ugledu in prepoznavnosti (t.i. 
»imidžu«) zelo visoko. Podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. je bila med prvimi (pred mojim 
prihodom), ki je začela uvajati vodomere z novo radijsko tehnologijo odčitavanja, ki bodo (in 
so že) na dolgi rok pokazali vse prihranke, kajti napake na hišnih napeljavah se odkrijejo 
veliko prej in popis vodomerov traja namesto en mesec štiri dni. Zatorej oporekam tudi 
dikciji negospodarne porabe javnih sredstev. Vsa sredstva so bila vedno gospodarno 
porabljena, izključno za namene poslovanja podjetja (obravnavani primer ni izjema) in 
posledično izključno v dobro in korist uporabnikov - občanov. 

Ker sem šele tekom predmetnega postopka spoznal, da je potrebno poslovne procese v 
podjetju urediti, preveriti in opredeliti tveganja v izogib ponovitvi takšnih situacij smo v letu 
2017 skupaj z zunanjo pravno službo pristopili k izdelavi internega akta - Pravilnika o 
naročanju, ki bo jasno razdelal naloge in odgovornosti posameznikov, ki vstopajo v te 
procese (evidenčna naročila, javna naročila, računovodstvo in hramba dokumentov). Prav 
tako sem odgovornim zaposlenim odredil, da obravnavano naročilo izvedejo skladno s 
postopki Zakona o javnem naročanju. Tekom tega postopka sem namreč spoznal, da je bilo 
moje zaupanje v strokovno in odgovorno delo nekaterih zaposlenih preveliko oziroma 
premalo kritično, zaradi česar se bomo v podjetju v najkrajšem možnem času odzvali tako, 
da bomo ugotovljene napake popravili in v bodoče ravnali skladno z na novo sprejetimi 
internimi pravili. 

S spoštovanjem, 

Direktor: 
mag. Janez Resman 
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