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Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13 člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju- ZIntPK) je senat Komisije za preprečevanje 
korupcije (v nadaljevanju, komisija) na 25. seji dne 13.9 2017 sprejel naslednje 

1. Mag. Janez Resman, direktor javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. je kot uradna oseba 
(skladno z 10. točko 4. člena ZIntPK) s tem, ko je v letih 2015 in 2016 za potrebe opravljanja 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled in Občini Gorje vedoma dopuščal 
nabavo vodomerov in pripadajoče opreme neposredno pri ponudniku JORDAN prodaja in servis 
vodomerov d.o.o. brez izvedbe ustreznega postopka javnega naročanja, določenega v prvem 
odstavku 32. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in 
področju poštnih storitev oziroma brez izvedbe ustreznega postopka javnega naročanja, 
določenega v prvem odstavku 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) za 
naročila blaga od 1.4.2016 dalje, kršil integriteto, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK. 

2. Na podlagi osmega odstavka 13. člena ZIntPK se pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru, 
skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe, objavijo na spletni strani komisije. 

3. Na podlagi devetega odstavka 13. člena ZIntPK se pričujoče ugotovitve pošljejo predsedniku 
nadzornega sveta javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., kateri mora v roku 30 dni oceniti 
škodljive posledice za ugled položaja ter ugled subjekta, v katerem obravnavana oseba deluje, 
uvesti nadzorne in disciplinske postopke in sprejeti ustrezne ukrepe skladno z zakonom, kodeksi 
ravnanja in načrtom integritete. O izvedenih ukrepih obvesti komisijo. 

4. Javnemu podjetju Infrastruktura Bled d.o.o. se priporoči normiranje postopkov za naročila, za 
katera se sicer ne uporabljajo določbe ZJN-3 (ti. evidenčna naročila). 

A. Op/s dejanskega stanja 

Komisija je postopek o sumu korupcije v javnem podjetju Infrastruktura Bled d o o (v nadaljevanju' javno podjetje) 
pričela po uradni dolžnosti na podlagi prijave z dne 17.11 2016 

Očitki iz prijave se nanašajo na neizvajanje javnih naročil, zlasti ko gre za poslovanje javnega podjetja z naslednjimi 
družbami: Zagožen d o o , Jordan d o.o., Gorenjska gradbena družba d d in Klemen Kraigher s.p. 

Komisija je zaradi razjasnitve dejanskega stanja. 
zahtevala in pridobila podatke in dokumentacijo od podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., 

- vpogledala v evidence ERAR, AJPES, GVIN, spletni strani hltp://www e-bled.si/ m www.mfrastruklura- 
bled.si ter portal eNaročanje. 
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UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 

OBRAZLOŽITEV: 

http://www.mfrastruklura-


S pregledom statuta Občine Bled, statuta Občine Gorje ter Odloka o javnem podjetju Infrastruktura Bled, d.o o. m 
ustanovitvi njegovega skupnega organa (Uradni list RS, št. 49/10, v nadaljevanju. Odlok) je bilo ugotovljeno, da sta 
občini ustanovili več gospodarskih javnih služb, med njimi (udi javno službo oskrbe s pitno vodo Izvajalca javne 
službe sta občini določili z Odlokom V prvem členu Odloka je določeno, da se Infrastruktura Bled d.o o , preoblikuje 
v skupno javno podjetje, uskladi se njegova dejavnost, organiziranje in upravljanje ter se ustanovi skupni organ 
družbe. Svet ustanoviteljev V 1 . odstavku četrtega člena Odloka so določene dejavnosti gospodarskih javnih služb, 
ki jih opravlja omenjeno podjetje. Med dejavnostmi gospodarskih javnih služb je navedena tudi oskrba s pitno vodo. 

Iz spletnih strani podjetja fhltp7/www.infrastruktura-bled.si/l izhaja, da javno podjetje na komunalnem področju 
opravlja več gospodarskih javnih služb, in sicer oskrbo s pitno vodo v Občini Bled in Občini Gorje, ravnanje z 
odpadki v Občini Bled in Občini Gorje, urejanje in čiščenje javnih površin v Občini Bled in Občini Gorje, vzdrževanje 
občinskih javnih cest v Občini Gorje, upravljanje s pokopališči v Občini Bled in Občini Gorje. Poleg omenjenih 
dejavnosti javno podjetje na trgu pridobiva delo na različnih področjih, pri čemer prevladuje področje obnove 
vodovodnega omrežja. 

Iz spletne strani Občine Bled pod zavihkom »Gospodarske javne službe« izhaja, da za vodovodno m hid ran trio 
omrežje v občini Bled od leta 2002 skrbi javno podjetje fhtto://www.e-bled si/gospodarske-javne-sluzbe/l. 

Iz Poslovnega registra Slovenije izhaja, da sta lastnici javnega podjetja Občina Bled (74,07% delež) in Občina Gorje 
(25,93% delež). Javno podjetje je organizirano v obliki gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo. Zastopnik 
družbe je mag. Janez Resman, kateremu je bilo pooblastilo za zastopanje družbe podeljeno dne 1 8.2013. 

Iz portala eNaročanje je razvidno, da je javno podjetje v letih od 2010 do 20171 vodilo postopke javnega naročanja 
pri opravljanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, pri čemer so se objavljena javna naročila 
nanašala zlasti na nakup in dobavo smetarskih vozil Iz obvestil v zvezi izvedenih javnih naroČil ne izhaja, da bi javno 
podjetje v istem obdobju vodilo postopke javnega naročanja pri opravljanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo oziroma da bi vodilo postopke javnega naročanja vodomerov in pripadajoče opreme 

Ker se je prijava nanašala na ravnanje direktorja gospodarske družbe je komisija uvodoma preverila, ali je stvarno 
pristojna za obravnavo ravnanja z vidika njenih pristojnosti. Upoštevajoč dejstvo, da se sum nepravilnosti nanaša na 
poslovanje gospodarske družbe, ki je v večinski lasti samoupravnih lokalnih skupnost, in dodatno ker gre za javno 
podjetje je komisija ugotovila, da je pnstojna za obravnavo suma nepravilnosti, ki se očitajo direktorju družbe 
Direktor javnega podjetja je v skladu z 10 točko 4. člena ZIntPK uradna oseba in s tem zavezanec po ZIntPK. 

Komisija je pridobila vse podatke, potrebne za oceno dejanskega stanja z vidika določba ZIntPK 

Glede poslovnega sodelovanja z družbami- Zagožen d.o.o., Jordan d o o , Gorenjska gradbena družba d.d., Klemen 
Kraigher s p„ je javno podjetje podalo sledeča pojasnila. 

• Gorenjska gradbena družba d.d pretežno dobavlja različne vrste materialov (pesek, asfalt, beton, hladna 
asfaltna masa, montažni AB jaški..) in opravlja storitve z gradbeno mehanizacijo (izkopi za glavne 
cevovode - investicije, izkopi za hišne priključke, asfaltiranje ) Dobavitelju Gorenjski gradbeni družbi d.d. 
je bilo od oktobra 2014 do junija 2017 s strani javnega podjetja nakazanih skupno 86.817,90 EUR (vir 
podatki iz aplikacije ERAR) 

• Podjetje Jordan d o.o je dobavitelj vodomerov za daljinsko odčitavanje in drugega vodovodnega materiala. 
Do leta 2013 so vodomere nabavljali po principu staro za novo. V letu 2013 se je takratno vodstvo javnega 
podjetja odločilo za montiranje novih vodomerov, ki omogočajo daljinsko odčitavanje. 

• Klemen Kraigher s.p je izvajalec gradbenih storitev. Z njim ima javno podjetje podpisano pogodbo za 
gradbena in vzdrževalna dela Večino sodelovanja opravijo na podlagi dejavnosti intervencijskih popravil 
javnega vodovoda in obnov hišnih vodovodnih priključkov ter na vzdrževanju občinskih javnih cest 
Dobavitelju Klemnu Kraigherju s.p je bilo od oktobra 2014 do julija 2017 s strani Infrastruktura Bled d.o.o 
nakazanih skupno 115 541,31 EUR (vir: podatki iz aplikacije ERAR) 

1 V letu 2017 so upoštevana javna naročila, ki so bila na portalu eNaročanje objavljena na dan 4 8.2017 
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o Podjetje Zagožen d o o je dobavitelj vodovodnega matenala Večina dobavljenega materiala javnemu 
podjetju je bila uporabljena za investicijske gradnje vodovoda m drugih tržnih dejavnostih - prodaje različnih 
vrst vodovodnega materiala (vodomerni jaški, cisterne, cevi) občanom in podjetjem Vodovodni material 
naročajo sukcesivno oz. v skladu z načrtovanimi investicijami Dobavitelju Zagožen d.o.o je bilo od oktobra 
2014 do julija 2017 s strani Infrastruktura Bled d.o o nakazanih skupno 384.232,63 EUR (vir: podatki iz 
aplikacije ERAR) 

Komisija se je pri ugotavljanju dejanskega stanja zaradi velikega števila posameznih plačil, ki so bila s strani javnega 
podjetja izvedena v korist zgoraj navedenih gospodarskih subjektov ter v nekaterih pnmerih prepletanja tržne 
dejavnosti z izvajanjem dejavnosti v splošno korist, v nadaljevanju osredotočila zgolj na pregled poslovanja javnega 
podjetja z enim izmed zgoraj navedenih gospodarskih subjektov Izbrano je bilo podjetje Jordan d.o.o., saj je komisija 
ocenila, da bo glede na vrsto transakcij (dobava blaga) in dejstvo, da gre za dobave blaga pretežno pri opravljanju 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, pn ugotavljanju dejanskega stanja in pripravi ocene ravnanja z vidika 
določba ZIntPK v največji meri moč slediti načelu ekonomičnosti postopka, določenemu v Zakonu o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 
82/13). Za obravnavano obdobje nadzora sta bili določeni koledarski leti 2015 in 2016, saj izdatki javnih podjetij, ki so 
bili opravljeni pred 17. 10. 2014, tj. pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) niso javno objavljeni v ERAR-ju, kar otežuje izvedbo nadzora, prav tako pa leto 
2017 še m zaključeno, zaradi česar m mogoče na ravni koledarskega leta presoditi ali so bile mejne vrednosti naročil, 
za katere ne veljajo določbe ZJN-3, v tem letu presežene. 

Dobavitelju vodomerov - podjetju Jordan d.o.o. je bilo od oktobra 2014 do junija 2017 s strani javnega podjetja 
nakazanih skupno 250.227,19 EUR (vir: podatki iz aplikacije ERAR) Dobava vodomerov se izvaja po potrebi, in sicer 
na podlagi Pogodbe o poslovnem sodelovanju, sklenjene dne 18. 2. 2004, ki jo je v imenu naročnika, tj. javnega 
podjetja podpisal nekdanji direktor tega podjetja - Mirko Ulčar 

Posamezna večja nakazila v korist podjetja Jordan d.o.o iz naslova nabave vodomerov za daljinsko odčitavanje m 
drugega vodovodnega materiala so razvidna iz Tabele št 1 • Izdatki v letih 2015 in 2016, 

Po preučitvi vse zbrane dokumentacije ter podatkov je komisija na 24 seji dne 17 8 2017 sprejela osnutek 
ugotovitev o konkretnem primeru ter ga upoštevajoč sedmi odstavek 13 člena ZIntPK v izjasnitev posredovala 
obravnavani osebi (mag. Janezu Resmanu) Navedeni se je v zakonitem roku odzval in pisno podal svoje izjasnitve 
na navedbe komisije. Po preučitvi le-teh komisija ugotavlja, da v izjavi obravnavane osebe ni podatkov ali okoliščin, 
ki bi terjale spremembo mnenja komisije. Komisija v nadaljevanju povzema navedbe obravnavane osebe ter 
odgovarja le na bistvene očilke. Celolne izjasnitve obravnavane osebe pa so sestavni del pričujočih ugotovitev in so 
objavljene skupaj s temi ugotovitvami na spletni strani komisije. 

A.1. Izjasnitev direktorja - mag. Janeza Resmana 

Obravnavana oseba, mag Janez Resman je v svoji izjasnitvi pojasnil, da v obravnavanih ugotovitvah ni bilo 
upoštevano, da je položaj direktorja nastopil 1 8 2013, pri čemer je od nastopa dalje energijo usmerjal v izboljšanje 
poslovanja na področju tržne dejavnosti oz. ti. turistične infrastrukture, ki vključuje upravljanje z Ledeno dvorano, 
Stražo Bled in Grajskim kopališčem Ogroženih je bilo več kot 10 delovnih mest, pri čemer je z uspešnim 
prestrukturiranjem, uvedbo novih produktov ter aktivnim trženjem več kot podvojil prihodke in povečal zaposlenost 
Manj energije je usmeril v ti. komunalno infrastrukturo, ki je bila ob njegovem nastopu zdrav del podjetja 
Obravnavana osebe navaja, da ima vsak od dveh notranjih organizacijskih enot (komunalne in turistične 
infrastrukture) svojega vodjo, ki so odgovorni za svoja področja dela. Svojim zaposlenim je zaupal, da so kot 
dolgoletni sodelavci na svojih področjih strokovni. Za javna naročila je bil zadolžen oddelek komunalne infrastrukture 
in znotraj njega sodelavka, ki takšna naročila izvaja že preko 10 let, zaradi česar je utemeljeno sklepal, da je 
strokovnjakinja na svojem področju in ni videl potrebe po spremembi takšnega poslovanja Ker so bile nabave in 
računi za števce sukcesivni, jih nihče izmed odgovornih v podjetju ni sešteval, zaradi česar je ob koncu leta nastal 
znesek, ki je VIŠJI od predpisane višine za javna naročila na infrastrukturnem področju Zakonodaje s področja javnih 
naročil ni zavestno kršil. Ne strinja se s trditvijo o netransparentnem poslovanju in zmanjševanju ugleda. Oporeka 
tudi trditvi o negospodarni porabi javnih sredstev, saj so bila vsa sredstva vedno gospodarno porabljena, izključno za 
namene poslovanja, pri čemer vgrajeni vodomeri z novo radijsko tehnologijo odčitavanja na dolgi rok predstavljajo 
pnhranke. Ker je tekom postopka spoznal, da bo potrebno preurediti poslovne procese v podjetju, je z zunanjo 
pravno službo v letu 2017 pristopil k izdelavi internega akta - Pravilnika o naročanju, prav tako pa je odgovornim 
zaposlenim odredil, da obravnavano naročilo izvedejo skladno s postopki Zakona o javnem naročanju. 
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Komisija je navedbe obravnavane osebe preučila Glede navedb obravnavane osebe, da v predmetnih ugotovitvah 
komisije niso upoštevane okoliščine o tem, da se je po nastopu službe direktorja podjetja prvenstveno ukvarjal s 
področjem turistične infrastrukture m manj s področjem komunalne infrastrukture, v sklop katerega spada tudi 
dejavnost oskrbe s pitno vodo, komisija pojasnjuje, da je po pregledu Poročila o poslovanju javnega podjetja 
Infrastruktura Bled za leto 2014 fer plan za leto 2015 (vir http//www.lex-localis.mfo/files/9Q408278-f3f7-4396-9196- 
efa88f3a7501/6356632B4469146014 Porocilo%20o%20poslovaniu%20iavneQa%2Qpodeitia%20Infrastruktura8/o20BI  
ed%20za%20ieIo%202014%2Qler%20plan%20za%20leto%202015.pdfl, resda potrditi, da so bili realiziram prihodki 
na dejavnosti turistične infrastrukture v letu 2014 za 113.753,00 EUR nižji od planiranih V poročilu je tudi omenjeno 
slabše poslovanje oziroma nižji prihodki na smučišču ter kopališču zaradi deževne zime in poletja, kar je ustvanlo 
negativen rezultat 48.395 EUR. Iz Poslovnega poročila Infrastrukture Bled za leto 2015 (vir- htto://www.e-bled si/wp- 
rontentfuploads/gradivo-za-tekoco-seio/IO-Spreiem-Pos^^^ 

2015 pdfl izhaja, da so bili na dejavnosti turistične infrastrukture v letu 2015 realizirani prihodki zgolj še za 27 781,00 
EUR nižji od planiranih, pn čemer je zaradi prihrankov na odhodkih bil že dosežen pozitivni rezultat v višini 22 533 
EUR (op razlika med realiziranimi prihodki in odhodki) V poročilu je tudi navedeno, da je bilo za objekte turistične 
infrastrukture leto 2015 ugodno, saj je bila bela zima ter suho in toplo poletje. Komisija se po preučitvi navedenih 
poročil lahko le delno strinja s trditvami obravnavane osebe, češ da je od nastopa funkcije (tj 1.8 2013) energijo 
usmerjal v izboljšanje poslovanja na področju tržne dejavnosti oz. ti. turistične infrastrukture, ker je bilo ogroženih več 
kot 10 delovnih mest. Z natančnejšim pregledom letnih poročil resda izhaja, da je bil promet na nekaterih objektih 
turistične infrastrukture problematičen. To se je izkazalo zlasti pn poslovanju smučišča Straža, ki v letu 2012 ni 
obratovalo, dočim v letu 2013 je bil dosežen minimalni promet v znesku 1.373 EUR Negativni trend se je spremenil 
že v letu 2014, ko je bilo prodanih 1096 smučarskih kart in dosežen bruto promet 10.952 EUR, v letu 2015 pa je 
bruto promet znašal že 49.488 EUR Očitkom obravnavane osebe, da zaradi njegovih aktivnostih na dejavnosti 
turistične infrastrukture, ki so bile nujno potrebne, da se ohranijo delovna mesta, zaradi česar je bila dejavnost 
komunalne infrastrukture »zapostavljena«, gre torej le deloma pritrditi. Iz pregledanih poročil jasno izhaja, da 
obremenjenost obravnavane osebe z reševanjem dela družbe ni bila tako neobhodna, da ne bi bilo moč koncem leta 
2014 ali ob začetku leta 2015 pripraviti dokumentacijo za izvedbo javnega naročila vodomerov in pripadajoče 
opreme. 

Glede očitka obravnavane osebe, da je bil za javna naročila zadolžen oddelek komunalne infrastrukture m znotraj 
njega sodelavka, ki takšna naročila izvaja že preko 10 let, zaradi česar je utemeljeno sklepal, daje strokovnjakinja na 
svojem področju, komisija pojasnjuje, da je obravnavana oseba v skladu s 15. členom Odloka o javnem podjetju 
Infrastruktura Bled, d.o.o. in ustanovitvi njegovega skupnega organa odgovorna za zakonitost dela družbe. Ima 
pristojnosti in naloge, da organizira, vodi delo in poslovanje podjetja, predstavlja in zastopa podjetje. Obravnavana 
oseba je imela resda za vsako od dejavnosti sistemi žira no delovno mestno vodje ter znotraj njih zaposlene, ki so bili 
zadolženi za izvajanje predpisanih nalog, pri čemer odgovornosti za neizvajanje nalog ali nepravilno izvajanje nalog 
na posameznem področju ni moč apriori pnpisati posameznemu uslužbencu brez predložitve dokazov, ki bi 
navedeno potrjevali, zaradi česar navedenih trditev komisija ne more upoštevati. 

Glede prerekanja očitka o netransparentnem in negospodarnem poslovanju, komisija pojasnjuje, da postopki oddaje 
javnih naročil, .vodeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju, zasledujejo med drugim tudi temeljna načela javno-
naročniške zakonodaje, tj načelo gospodarnosti, ki določa, da mora naročnik izvesti javno naročanje tako, da z njim 
zagotovi gospodarno porabo javnih sredstev, m načelo transparentnosti javnega naročanja, ki določa, da mora biti 
ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Postopki javnega naročanja so javni, kar se 
zagotavlja z brezplačnimi objavami obvestil glede javnih naročil na portalu javnih naročil ali na portalu javnih naročil 
m v Uradnem listu Evropske unije. Komisija ugotavlja, da v konkretnem pnmeru temu ni bilo tako. Naročila 
dobavitelju Jordan d.o.o so bila izvedena na podlagi pogodbe iz leta 2004, ki ni javno objavljena. Postopek izbire 
dobavitelja ni bil izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju, zaradi česar tudi na portalu eNaročanje ni 
objavljenega obvestila o izbranem kandidatu 
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Tabela 1; Izdatki v letih 2015 in 2016 

JORDAN D.O.O. 

Številka Nailv dobavitelja Račun Datum pi. Znesek računa Znesek plačila Opis podrotje dokument 
1745.15 JORDAN D.O.O FA 15000760-01 18.09.2015 22.008.81 22.006.B1 vodomen. protipovratni veniili m tesnila vodovod poqodba 
2122.16 JORDAN D O.O. FA 16000859-01 14.10.2016 21.520.80 21.520.80 vodomeri vodovod poqodba 
2978.16 JORDAN D.O.O. FA16001193-01 31.01.2017 21.225.33 21.225,33 vodomeri vodovod pogodba 
2347.16 JORDAN D O.O. 16000953-01 7.11.2016 17.655.75 17.655,75 vodomer, protipovr. ventili, tesnila. ... vodovod pogodba 
1464.15 JORDAN D.O.O. FA 15000678-01 13.08.2015 16.756.58 16.756,58 vodomer in ost. material 15000678-01 vodovod pogodba 
203315 JORDAN D.O.O. FA 15000872 - 01 22.10 2015 13.326.76 13.326.76 vodovodni material vodovod poqodba 
308.16 JORDAN D.O O. FA 16000179 - 01 17.03.2016 11.895.09 11.695,09 vodomeri, protipovratni veniili, tesnila vodovod poqodba 
1233.15 JORDAN D.O.O. FA 15000589 - 01 20.07.2015 16.140.60 11.140,60 vodovodni malenal vodovod poqodba 
1934.14 JORDAN D.O.O. FA 14000898-01 27.10.2014 14.377.09 11.030,45 material v sklad. 14000B98-01 • vodomeri vodovod poqodba 
822.15 JORDAN D.O.O. FA 15000421 - 01 1.06.2015 85.40 85.40 uporaba serveria. naročnina SIM - april vodovod poqodba 
562 15 JORDAN D.O.O. FA 15000317-01 1.06 2015 10 714.28 10 714.28 malenal v skl vodovod FA15000317-01 • vodomeri, protip. venta vodovod poqodba 

10.799.6B 
61.16 JORDAN D.O.O. FA 16000047-01 19.02 2016 10.760.40 10.760,40 v o d o m e n H ^ ^ ^ ^ H vodovod poqodba 
1953.15 JORDAN D.O.O. FA 15000844-01 9 10.2015 9.678.50 9.676.50 m e h a n u e m ^ ^ ^ ^ ^ f c Knmninireni vodomeri vodovod poqodba 
821.15 JORDAN D.O.O. FA 15000391-01 24.07.2015 23 228.56 7.742,86 vodomeri, impulzini daialnik, protipovr. veniili vodovod poqodba 
821.15 JORDAN D 0 0. FA 15000391-01 25.05.2015 23.228.56 7.742.85 vodomeri, impulzini daialnik. protipovr. ventili vodovod poqodba 
821.15 JORDAN D.O.O. FA 15000391 - 01 26.06.2015 23 228.56 7.742,85 vodomeri, imrjulzini daialnik. protipovr. ventili vodovod poqodba 
54B.16 JORDAN D.O.O. FA 16000302-01 21.04.2016 7 389.30 6.983,04 vodovod poqodba 
540.16 JORDAN D.O.O. FA 16000282-01 11.04.2016 5.140.86 5.140.66 anl7 » m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ H vodovod poqodba 
1233.15 JORDAN D.O.O. FA 15000589 - 01 17.07,2015 16.140.60 5.000,00 vodomeri material v skl .vodnvnn^^^^^^^a vodovod poqodba 
2322.15 JORDAN D.O.O. FA 15000988-01 23.11.2015 4.485.65 4.485,65 vodomer z oddajni Kom vodovod popodba 
2504 15 JORDAN D.O 0 FA 15001081-01 14.12.2015 3.362.32 3.362,32 material v skl.vodovod - mehanpem ^̂ Ĥ vodovod poqodba 
2580.15 JORDAN D.O.O. FA 15001103-01 28.12.2015 3.228.12 3.228,12 vodomeri vodovod poqodba 
875.16 JORDAN D.O.O. FA 16000467-01 6.06.2016 3 061.35 3.061.35 vodomeri vodovod poqodba 
476.15 JORDAN D.O.O. FA 15000237-01 9 04.2015 1.073.60 1.073.60 vodomen ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B vodovod poqodba 
403.15 JORDAN D.O.O. FA 15000222-01 9.04.2015 827.12 827,12 material v skiart^^BBH^HiiiiiiiiiiiiiiM vodovod poqodba 

1.90O.72 
2238.15 JORDAN D.O.O FA 15000959 - 01 11.11.2015 1.659.98 1.659.98 vodom BTi,t^^B^t~~ vodovod poqodba 
477.15 JORDAN D.O 0. FA 15000262-01 14.04.2015 1.272.70 1.272.70 kombiniran v o d o m R T ^ ^ ^ ^ ^ H - vodovod poqodba 
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Javno podjetje je pri dobavitelju Jordan d o o nabavila količino hišnih vodomerov v znesku kol so razvidni iz Tabele 2- Podatki za lato 2015 in Tabele 3-Podatki za leto 2016. 

Tabela 2: Podatki za leto 2015 

V- L L A i * J p f 

illlsiii [jcena^'li^P MrSri^stlbrei*] mM 
3.3 2015 BBBBBBB 10 • BI FA 15000237-01 DA 15000317-01 
25.3.2015 • • • • • • • • • 100 Mi § BB) FA15000317-01 DA 15000317-01 
24 4 2015 ^••^•^^^•H^^BBBBBI 10 BBl FA 15000391-01 DA 15000392-01 
24 4.2015 ••••••••1 100 BB BB FA 15000391-01 DA 15000392-01 
15 62015 ^^BBBBB 150 BI § BB FA 1500058941 DA 15000584-01 
14 7 2015 BBBBBBB 150 BI MB FA 150X678-01 •1472015 
4.8.2015 50 B^B FA 15000760-01 '4 8 2015 
4.8.2015 150 iB • B • H FA 15000760-01 '4.8.2015 
22.9.2015 10 ^B FA 15000872-01 DA 15000892-01 
22 9.2015 80 BI BB ^B FA 15000872-01 DA 15000892-01 
22.9.2015 6 B B B B FA 15000872-01 DA 15000892-01 
22 9 2015 20 BB1 • ^^B FA 15000872-01 DA 15000892-01 
12.10.2015 6 BB ^BB FA15OO095941 OA 15000982-01 
23.10.2015 34 • B • • • • FA 15000988-01 DA 15001012-01 
2511 2015 BBBBBBBB) 30 BB a BB FA 15001103-01 DA 15001130-01 
SKUPAJ 906 81429,77 80.832,41 EUR 
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Tabela 3: Podatki za leto 201E 

-.* : Datun^l 

* -f; 
r —• -S i l 

-—=—i ' .'.it 
• ' i y *•' . 

'Jcena-'na)kos' 
&bra«DDVj i, 

^ . | f s^pna ; ' ' ' ^ 
^ g g y j e z . ; . : . 'yIUjia'5'i 

.gbataj^ 

4 j.£kVpnV'"S 
Irreflno'sfDrez 
sgftRfe' : : , 
"MPpJtevanirrif 
^.rabftoiiij.*; 

fjokazrraiUrî St.*. »•dobavnica s t < ^ 

20.1.2016 • • • • • • • • 100 B I FA 16000047-01 •201 2016 
16.2 2016 50 • H § FA 16000179-01 •162.2016 
1622016 50 • • 1 • •BI FA 1600017941 •162 2016 
113.2016 6 1 • B FA 16000262-01 •11.3.2016 
4.5.2016 • B B B B I 6 % • 1 FA 16000467-01 DA 1600046341 
4 5 2016 •BBBBBBBS 10 § ^ B FA 16000467-01 DA 1600046341 
14.9.2016 • B B B B I 200 ^B| B B FA 16000859-01 DA 1600091641 
6.10.2016 50 ••1 B B ) § FA 1600095341 DA 1600100941 
6.102016 •BBBBBBBBI 100 • B B FA 16000953-01 DA 16001009-01 
2.12.2016 50 B B FA 16001193-01 DA 1600126541 
212.2016 • • • • 1 150 • t FA 16001193-01 DA 16001265-01 
SKUPAJ 772 69.580,73 69.5BO, 7 3 EUR 
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B. Ocena ravnanja s pravnega vidika 

Komisija je v postopku nadzora preverila navedbe o neizvajanju javnih naročil na področju nabave vodomerov in 
pripadajoče opreme za odčitavanje vodomerov ter po izvedenem postopku ugotovila, da je direktor javnega podjetja -
mag Janez Resman s tem, ko je v letih 2015 in 2016 za potrebe opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v Občini Bled in Občini Gorje vedoma dopuščal nabavo vodomerov m pripadajoče opreme neposredno pri 
ponudniku JORDAN prodaja in servis vodomerov d.o o. brez izvedbe ustreznega postopka javnega naročanja, 
določenega v prvem odstavku 32 člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju m področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 - uradno prečiščeno besedilo, 43/12 - odi US, 90/12, 
19/14,90/14 - ZDU-11; v nadaljevanju. ZJNVETPS) oziroma brez izvedbe ustreznega postopka javnega naročanja, 
določenega v prvem odstavku 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-
3) za naročila blaga od 1 4.2016 dalje, kršil integriteto, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK 

Komisija je preko aplikacije ERAR, ki pnkazuje javno finančne izdatke, preverila obseg poslovanja med javnim 
podjetjem m podjetjem JORDAN prodaja in servis vodomerov d.o o (v nadaljevanju JORDAN d.o o.). V obdobju od 
oktobra 2014 do dne 20.3 2017 je bilo v korist podjetja JORDAN d.o.o nakazanih skupaj 246.027,58 EUR. Dne 21. 
3 2017 je komisija na podlagi 16. člena ZIntPK od javnega podjetja zahtevala konkretnejše podatke in pojasnila o 
specifikaciji blaga ali storitev ter o pravni podlagi posameznih izplačil, opravljenih v konst podjetja Jordan d o o. Iz 
odgovora javnega podjetja z dne 29.3 2017 izhaja, da je podjetje Jordan d.o.o dobavitelj vodomerov za daljinsko 
odčitavanje in drugega vodovodnega materiala. Obseg poslovanja med navedenima podjetjema je v letu 2015 
presegal 120.0002 EUR v korist Jordan d.o.o., v letu 2016 pa je vsota vseh nakazil v korist podjetja Jordan d.o o. 
presegala 70 0003 EUR. Po prejemu pojasnil in upoštevajoč podatke o izdatkih, objavljenih v spletni aplikaciji ERAR, 
je komisija dne 29 5.2017 od javnega podjetja zahtevala kopijo prejetih računov, dobavnic m drugih dokumentov, ki 
izkazujejo nabavo blaga in opravljeno plačilo za vse transakcije, ki so razvidne iz Tabele 1' Izdatki v letih 2015 m 
2016 Iz dokumentacije in pojasnil javnega podjetja izhaja, da so povišani zneski dobav vodomerov, ki presegajo 
mejne vrednosti na letni ravni, posledica inšpekcijskega nadzora s strani Urada RS za meroslovje. Iz zapisnika o 
meroslovnem nadzoru izhaja, da je bil dne 10 7. 2015 izveden meroslovni nadzor pn zavezancu, ki je upravljavec 
meni, tj javnemu podjetju. Zavezanec je dobavitelj vode in upravljavec vodomerov na področju občin Bled m Gorje in 
je skladno z Zakonom o meroslovju in pripadajočimi pravilniki odgovoren za ustreznost teh meril v uporabi. Na dan 
10 7. 2015 so imeli v uporabi 3435 vodomerov Pri nadzoru je zavezanec povedal, da menjave vodomerov sicer 
izvajajo redno, vendar so zaradi nekaj težav, ki so jih imeli zaradi prehoda na nove vodomere z vgrajenim modulom 
za daljinski prenos podatkov, v zamudi pn zamenjavi. Pn pregledu baze podatkov o overitvah vodomerov je inšpektor 
ugotovil, da je imel zavezanec na dan 10 7. 2015 v uporabi 544 vodomerov, ki jim je potekla overitev z dnem 1.1 
2015, v letu 2015 pa je zapadel rok za overitev še dodatnim 106 vodomerom. Do datuma nadzora je zavezanec 
zamenjal že 470 vodomerov. Do leta 2013 so nabavljali vodomere po načelu staro za novo. V letu 2013 se je 
takratno vodstvo odločilo za montiranje vodomerov, ki omogočajo daljinsko odčitavanje. Zakonsko morajo 
uporabnikom vodomere menjavati vsakih 5 let, po preteku 5 let pa se bodo obstoječi vodomeri servisirali in lahko 
uporabljali še dodatnih 5 let Komisija je prejete račune in dobavnice popisala ter sestavila Tabelo št. 2 in 3 iz katerih 
izhaja, da je javno podjetje samo iz naslova dobave vodomerov pri dobavitelju Jordan d.o.o v letu 2015 naročilo 
skupno 906 hišnih vodomerov v skupni vrednosti 80.832,41 EUR brez DDV. V letu 2016 je pri istem dobavitelju 
naročilo skupno 772 hišnih vodomerov v skupni vrednosti 69.580,73 EUR brez DDV. 

Komisija je v nadaljevanju preverila ali je javno podjetje za nabavo vodomerov zavezano voditi postopek javnega 
naročanja. 

2 Pri oceni obsega poslovanja so upoštevana večja nakazala iz naslova dobave vodomerov in pripadajoče opreme, kot lo izhaja iz 
Tabele št. 1 Izdatki v lelih 2015 in 2016 Skupna vsola izplačil v lelu 2015, ki je bila izračunana na podlagi podatkov iz navedene 
tabele, znaša 122 846,98 EUR 
3 Pn oceni obsega poslovanja so upoštevana večja nakazala iz naslova dobave vodomerov in pripadajoče opreme, kot to izhaja iz 
Tabele št 1 • Izdatki v lelih 2015 in 2016 Skupna vsota izplačil v lelu 2016, ki je bila izračunana na podlagi podatkov iz navedene 
tabele, znaša 77.017,29 EUR. 
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Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32793, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 
57/11 - ORZGJS40; v nadaljevanju ZGJS) v drugem odstavku 1 člena določa, da se z gospodarskimi javnimi 
službami zagotavljajo matenalne javne dobrine kot proizvodi in stontve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v 
javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija oziroma občina ali druga lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja 
javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. V 2. členu ZGJS je določeno, da se gospodarske 
javne službe določijo z zakoni s področja energetike, prometa m zvez, komunalnega m vodnega gospodarstva in 
gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja 
gospodarske infrastrukture Pri zagotavljanju javnih dobrin je pndobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih 
potreb. V 3. členu ZGJS so določene vrste gospodarskih javnih služb, in sicer se delijo na republiške ali lokalne ter 
na obvezne ali izbirne Obvezna gospodarska javna služba se določi z zakonom Način opravljanja republiške 
gospodarske javne službe predpiše Vlada Republike Slovenije z uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom. 
Gospodarske javne službe se lahko zagotavljajo: (1) v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali 
značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo, (2) v javnem 
gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni 
mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj, (3) v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več 
gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot 
gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno ali (4) z dajanjem koncesij 
Glede izvajanja gospodarskih javnih služb ZGJS v 25. členu določa, da javno podjetje ustanovi Vlada oziroma 
lokalna skupnost kot podjetje v lasti republike ali lokalne skupnosti Ustanovitelj javnega podjetja določi posebne 
pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobnn ter odloča o cenah oziroma tarifah za 
uporabo javnih dobrin. 

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 41/04,17/06 - Uradni list RS, št. 41/04, 20/06,49/06 - ZMetO, 66/06 - odi 
US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08,108/09,108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15,102/15,30/16, 
v nadaljevanju ZVO-1) v 149. členu določa obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, med 
katenmi je v 1 točki prvega odstavka navedena »oskrba s pitno vodo« V tretjem odstavku je določeno, da Vlada 
podrobneje predpiše. (1) vrste dejavnosti, komunalnih odpadkov m nalog, ki se izvajajo v okviru javnih služb iz 
prvega odstavka tega člena ter (2) metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, 
organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb iz prvega odstavka tega člena S četrtim 
odstavkom istega člena je določeno, da izvajanje javne službe zagotovi občina 

Vlada je zakonsko obveznost določitve načina opravljanja republiške gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
izpolnila s sprejetjem Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št 88/12) Z omenjeno uredbo je Vlada RS med 
drugim določila vrste nalog, ki se izvajajo v okviru storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo ter obveznosti občin in izvajalcev javne službe pri opravljanju javne službe V 22. členu uredbe je med 
drugimi nalogami določeno, da upravljavec javnega vodovoda zagotavlja- oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom 
javne službe v skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo; redno 
vzdrževanje javnega vodovoda; redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za 
gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari; redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod. 

Izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo sta občini natančneje določili z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini 
Bled (Uradni list RS, št. 16/09) in Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v Občini Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2012). Omenjena odloka določata gospodarjenje z 
objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja ter zahteve za oskrbo s pitno 
vodo, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja 
oskrbe s pitno vodo. V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled je v drugem odstavku 4 člena določeno, da 
izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo zagotavlja Občina Bled v obliki javnega podjetja. Obseg storitev 
javne službe je opredeljen v 5. členu istega odloka in med drugim določa, da mora upravljavec javnega vodovoda v 
okviru storitev javne službe na celotnem območju Občine Bled zagotoviti. (1) oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom 
storitev javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb; (2) 
pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe; (3) 
vzdrževanje m obnavljanje objektov in naprav javnega vodovoda. Količina porabljene vode se meri z vodomeri. V 22. 
člena istega odloka je določeno, da upravljavec vodovoda vsakemu novemu uporabniku namesti obračunski 
vodomer na stroške uporabnika Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati, popravljati obračunskega vodomera, 
odstraniti plombe upravljavca na obračunskem vodomeru ali odvzemati vode pred obračunskim vodomerom. Vsak 
vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih za standardizacijo in meroslovje. Vodomere namešča, 
zamenjuje, vzdržuje in odčitava izključno upravljavec, ki skrbi tudi za pravočasno overjanje vodomerov. Uporabnik je 
dolžan nadzirati vodomerna mesta ter skrbeti za zaščito vodomerov pred poškodbami m zmrzaljo Uporabnik ne sme 
izvajati nikakršnih aktivnosti, ki bi kakorkoli vplivale na pravilnost delovanja vodomera. V 33. členu istega odloka so 
določene dodatne obveznosti upravljavca, in sicer mora med drugim' redno vzdrževali obračunske vodomere in 
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skrbeti za redne preizkuse, skladno z zakonom o merilih ali na zahtevo uporabnika. Z Odlokom o načinu opravljanja 
lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje je prav tako določen način opravljanja obvezne 
gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo V 6 členu je določeno, da se javna služba opravlja v 
obliki javnega podjetja. Izvajalec javne službe je upravljavec javnega vodovoda na celotnem območju občine. 
Upravljanje javnega vodovoda obsega vzdrževanje in čiščenje objektov javnega vodovoda ter zagotavljanje oskrbe z 
zdravstveno ustrezno pitno vodo 29 člen tega odloka določa, da uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe ne 
sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera, ter da mora vsako okvaro na vodovodnem 
priključku ali obračunskem vodomeru pnjaviti izvajalcu javne službe. V 30. členu odloka je navedeno, da mora 
uporabnik kriti dejanske stroške prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroške celotne izvedbe 
novega priključka stavbe na sekundarni vodovod, odprave okvare obračunskega vodomera ali njegove zamenjave, ki 
jo povzroči uporabnik sam, rednih vzdrževalnih del na priključku stavbe na sekundarni vodovod m stroškov rednih 
vzdrževalnih del na obračunskem vodomeru, zamenjave ter overitve obračunskega vodomera. 

Iz vsega navedenega nesporno izhaja: (1) da podjetje Infrastruktura Bled d o.o. opravlja gospodarsko javno službo 
oskrbe s pitno vodo; (2) da so hišni vodomeri, ki jih je podjetje v letih 2015 m 2016 (kot izhaja iz Tabele 2: Podatki za 
leto 2015 in Tabele 3. Podatki za leto 2016) nabavljajo pn podjetju Jordan d o.o. obračunski vodomeri, ki merijo 
količino porabljene vode, m so njihove meritve podlaga za izstavitev računa uporabniku; (3) da ima upravljavec pri 
oskrbi s pitno vodo med drugim obveznost, da redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za njihove redne m 
izredne preglede skladno z veljavno zakonodajo, (4) da je upravljavec javnega vodovoda v občinah Bled m Gorje -
podjetje Infrastruktura Bled d o.o. za nabavo 906 hišnih vodomerov v letu 2015 potrošilo 80.832,41 EUR brez DDV v 
korist dobavitelja Jordan d.o o Pri istem dobavitelju je upravljavec javnega vodovoda v letu 2016 naročil 772 
vodomerov v skupnem znesku 69 580,73 brez DDV, (5) da upravljavec javnega vodovoda v občinah Bled in Gorje pri 
opravljanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v letih od 2010 do 20174 ni vodil postopke javnega 
naročanja vodomerov in pripadajoče opreme. 

ZJNVETPS, ki se je uporabljal od 7 1. 2007 do 31. 3. 2016 je v splošnih določbah v petem odstavku 3. člena 
določal, da se zakon uporablja tudi za naročnike - javna podjetja, ki opravljajo eno od dejavnosti iz 5. do 9. člena 
zakona. V 6 členu so naštete dejavnosti na področju vode, in sicer (med drugimi), zagotavljanje ali upravljanje 
stalnih omrežij, ki so namenjena zagotavljanju javnih stontev v zvezi s proizvodnjo, transportom m distribucijo pitne 
vode ter dobava pitne vode takšnim omrežjem. V petem odstavku 32. člena ZJNVEPTS je določeno, da se določbe 
tega zakona, razen določb 103.a m 104 člena tega zakona, ne uporabljajo za javna naročila, katerih vrednost je 
nižja od 40 000 EUR brez DDV za blago in storitve in 80.000 EUR brez DDV za gradnje. Naročniki morajo za ta 
naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila. 

Iz tega sledi, da je v konkretnem primeru nabav hišnih vodomerov m pripadajoče opreme pri dobavitelju Jordan 
d o o. v letih 2015 in 2016 izvajalec javne službe - podjetje Infrastruktura Bled d.o o bilo dolžno za naročanje blaga 
povezanega z opravljanjem dejavnosti obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo uporabili določbe 
zakona, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (torej 
določbe ZJNVETPS). 

Od 1.4. 2016 dalje se za izvajanje javnih naročil lako na splošnem kot tudi na infrastrukturnem področju uporablja 
ZJN-3, kateri dejavnosti zagotavljanja ali upravljanja stalnih omrežij, ki so namenjena zagotavljanju javne storitve v 
zvezi s proizvodnjo, transportom ali distribucijo pitne vode ter dobavo pitne vode takšnim omrežjem, uvršča med 
dejavnosti na infrastrukturnem področju V 21. členu ZJN-3 je med drugim določeno, da se omenjeni zakon uporablja 
za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je enaka ali višja od mejne vrednosti 
50.000 EUR za javno naročilo blaga ali storitev na infrastrukturnem področju 

C. Ocena ravnanja z vidika krepitve integritete javnega sektorja 

Definicijo integritete določa 3. točka 4. člena ZIntPK Integnteta je pričakovano delovanje in odgovornost 
posameznikov in organizacij pn preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga 
pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi 

4 Upoštevano je stanje objav naročnika Infrastruktura Bled d o o na portalu eNaročanje na dan 4.8 2017 
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Integriteta kot jo definira ZIntPK zavezuje vse posameznike in organizacije javnega sektorja, med njimi poslovodne 
osebe javnih podjetij m gospodarskih družb, v katerih ima večinski delež oz. prevladujoč vpliv država ali lokalna 
skupnost 

Glede na dejavnosti oz. storitve, ki jih opravlja podjetje Infrastruktura Bled d o.o., se slednje v skladu z ZGJS uvršča 
med javna podjetja. Lastniška struktura omenjenega podjetja izkazuje, da je omenjeno podjetje pod izključnim 
lastništvom lokalnih skupnosti (lastnica 74,07 % deleža je Občina Bled, lastnica preostalega deleža pa Občina 
Gorje). 

Organi javnega podjetja so skupščina, nadzorni svet in direktor V15 členu Odloka o javnem podjetju Infrastruktura 
Bled, d.o.o. in ustanovitvi njegovega skupnega organa je jasno določena naloga/odgovornost direktorja, da 
organizira, vodi delo in poslovanje podjetja, predstavlja in zastopa podjetje ter je odgovoren za zakonitost dela 
družbe Z vpogledom v storitve GVIN je komisija ugotovila, da je naloge poslovodne osebe oz. direktorja javnega 
podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. v obravnavanem obdobju, torej v letih 2015 in 2016 opravljal sedanji direktor tega 
podjetja, mag Janez Resman Slednji je štiriletni mandat direktorja nastopil dne 1.8.2013 

Obravnavana oseba, tj direktor javnega podjetja, je kot poslovodna oseba javnega podjetja, med drugim 
ustanovljenega za izvajanje gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo v občinah Bled in Gorje, poleg veljavnih 
občinskih odlokov, ki podrobneje predpisujejo obveznosti upravljavca javnega vodovoda v okviru storitev javne 
službe (npr. obveznost obdobnih pregledov in overitev po predpisih za standardizacijo in meroslovje), pri poslovanju 
zavezan spoštovani tudi obveznosti, ki jih izvajalcem javne službe določa Uredba o oskrbi s pitno vodo, natančneje 
19. člen omenjene uredbe, ki določa, da mora upravljavec javnega vodovoda zagotoviti- redno vzdrževanje javnega 
vodovoda in redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod. V 2 alineji tretjega odstavka 19 člena Uredbe o oskrbi 
s pitno vodo je določeno, da redno vzdrževanje priključkov obsega zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera 
v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje. Pravilnik o meroslovmh zahtevah za vodomere (Uradni list RS, št. 26/02, 
42/06 in 16/13) v četrtem odstavku 31. člena določa, da je potrebno vodomere umeriti na vsakih 5 let. Postopek 
rednih in izrednih overitev menlnih naprav določa Pravilnik o menlnih instrumentih (Uradni list RS, št. 42/06, 97/10, 
16/13 in 19/16). 

Zakonitost dela/delovanja družbe izkazuje integriteto družbe kot organizacije kot tudi poslovodne osebe, ki takšno 
družbo vodi. Direktor javnega podjetja je poslovodna oseba m s tem, skladno z definicijo 10. točke 4 člena ZIntPK, 
uradna oseba Zato se od njega pričakuje odgovorno ravnanje pn preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila 
oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi 
cilji in etičnimi kodeksi. Vsi subjekti javnega, pa tudi zasebnega sektorja, smo ves čas delovanja dolžni slediti ne 
samo posameznim zakonskim normam, temveč tudi namenu in ciljem zakonov ZIntPK stremi h krepitvi integritete, 
zaupanju v pravni red oziroma pravno državo ter preprečevanju korupcije. Namen zakona je torej celovito 
zagotavljanje visoke ravni učinkovitosti pri preprečevanju korupcije, krepitev transparentnosti in dvig integritete, kar 
so temeljni pogoji za zakonito, uspešno, pregledno, smotrno in pošteno delovanje države in lokalnih skupnosti, zato 
bi te cilje morali zasledovati vsi. Temelj navedenemu pa prav gotovo predstavlja etično delovanje in zgled, ki ga s 
svojim ravnanjem, v javnih podjetjih, ki so ustanovljena za zagotavljanje javnih dobrin na lokalni ravni, izkazujejo 
njem vodilni delavci, od katerih se pričakuje posebna skrbnost in dolžnost v smeri odpravljanja tveganj m krepitve 
integritete javnega sektorja Prav tako se od njih pričakuje zakonito in odgovorno ravnanje. 

Okrnjena integriteta mag Janeza Resmana kot poslovodne osebe je še posebej intenzivna, saj se je zavedal, da bi 
za področje oskrbe s pitno vodo bil dolžan nabavo blaga voditi po postopku javnega naročanja Navedeno izhaja iz 
pojasnil javnega podjetja z dne 31. 5. 2017 V navedenem dokumentu je zapisano. »Glede na vaše predstavljene 
zneske nabav, predstavljene na dopisu, presegamo mejne vrednosti na letni ravni. Povišam zneski dobav vodomerov 
so tudi posledica obiska inšpektorja iz Urada za meroslovje v mesecu juliju 2015, ki je zahtevalo takojšen ukrep 
nabave vodomerov in izvedbo menjave - do konca leta 2016 (zapisnik o meroslovnem nadzoru v prilogi). Glede na 
to. da smo rok delno podaljšali v leto 2016 so tudi tam zneski še preseženi, vendar nekoliko manjši kot leta 20)5. 
Glede na to, da so bili zneski preseženi, imamo v pripravi razpisno dokumentacijo, po kateri bomo vodomere za leto 
2011 lahko ponovno kupovali - letos razen intervencijskih nabav vodomerov za redno menjavo še nismo naročali.« 
Da je mag. Janez Resman mogel vedeti, da se za področje oskrbe s pitno vodo, v konkretnem primeru nabave 
vodomerov in pripadajoče opreme, uporabljajo določbe ZJNVETPS oz ZJN-3 pn naročilu blaga, izhaja tudi iz 
dejstva, da je javno podjetje, ki ga mag. Janez Resman kot direktor zastopa, pri opravljanju druge gospodarske javne 
službe, tj ravnanja s komunalnimi podatki, v letih od 2013 uspešno izvedlo več postopkov javnega naročanja. 
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D. Ocena ravnanja z vidika korupcijskih tveganj 

Ravnanje odgovorne osebe javnega podjetja Infrastruktura Bled d o.o - direktorja mag Janeza Resmana, ki je v 
letih od 2015 do 2016 kot odgovorna oseba družbe potrjeval izplačila po prejetih računih za dobavo vodomerov in 
pripadajoče opreme neposredno dobavitelju Jordan d o o., in sicer mimo postopkov, predpisanih z zakoni s področja 
javnih naročil, predstavlja izpostavljenost korupcijskim tveganjem: netransparentnosti poslovanja, negospodarne 
porabe javnih sredstev, zmanjšanja ugleda javnega podjetja ter posledično zmanjšanja ugleda njenih ustanoviteljic, 
tj. občin Bled m Gorje. Pn identifikaciji korupcijskih tveganj v konkretnem primeru je komisija izhajala iz ugotovitev 
dejanskega stanja v povezavi s temeljnimi načeli, ki so jih dolžni naročniki spoštovati/slediti pn izvajanju javnih 
naročil, to so zlasti: načelo gospodarnosti, učinkovitosti m uspešnosti in načelo transparentnosti javnega naročanja. 
Načelo gospodarnosti kot je opredeljeno z ZJN-3 določa, da mora naročnik izvesti javno naročanje tako, da z njim 
zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev Načelo transparentnosti, povzeto po ZJN-3 pa določa, da 
mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku Postopki javnega naročanja so javni, kar 
se zagotavlja z brezplačnimi objavami obvestil glede javnih naročil na portalu javnih naročil ali na portalu javnih 
naročil in v Uradnem listu Evropske unije Komisija ugotavlja, da izpostavljenost identificiranim korupcijskim 
tveganjem dodatno povečuje podnormiranost postopkov vodenja javnih naročil, saj je bilo ugotovljeno, da podjetje 
nima normiranega postopka za naročila pod mejno vrednostjo (ti. »evidenčna naročila«). 

E. Pojasnilo o dolžnem ravnanju 

Direktor javnega podjetja Infrastruktura Bled d o o - mag Janez Resman je bil dolžan zagotoviti, da bi podjetje 
Infrastruktura Bled d.o.o. nabavo vodomerov m pripadajoče opreme v letih 2015 in 2016 pri izvajanju gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled in Občini Gorje izvedlo po postopku naročanja, določenim v prvem 
odstavku 32. člena ZJNVETPS oziroma po postopku naročanja, ki ga za naročila blaga od 1 4. 2016 dalje določa 
prvi odstavek 39. člena ZJN-3 V okviru izvedbe postopka naročanja po ZJNVETPS oz. ZJN-3 bi se od mag. Janeza 
Resmana kot vodilnega delavca javnega podjetja pričakovalo, da bi najmanj zagotovil pripravo izračuna ocenjene 
vrednosti javnega naročila, izdajo sklepa o začetku postopka ter javno objavo razpisne dokumentacije, zagotovil 
javno odpiranje ponudb, preverjanje ponudb, po potrebi izvedbo pogajanj, ter šele na podlagi predloga strokovne 
komisije sprejel odločitev o oddaji naročila Neizbranim kandidatom/ponudnikom bi bil dolžan zagotoviti vpogled v 
ponudbe, na njihovo prošnjo dodatno obrazložiti sprejeto odločitev ter omogočiti vložitev pravnega sredstva in s tem 
izvedbo revizije postopka 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

Zoper te ugotovitve je dopusten upravni spor. Tožba se lahko vloži pn Upravnem sodišču Republike Slovenije v roku 
30 dni od vročitve teh ugotovitev. 

Vložiti. 
- zbirka dok. gradiva 
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