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Številka: 06210-487/2014-2 02003 
Datum: 7.11.2014   

 

SINDIKAT 
xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 
E:  
 
Javno komunalno podjetje   
xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 
E:  
 

 
 

 

Spoštovani, 

 

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je prejela odstop e-dopisa z dne 16.10.2014, 

ki ga je SINDIKAT xxx poslal Računskemu sodišču RS. Računsko sodišče RS je komisiji posredovalo tudi prilogi 

navedenega dopisa: 

- vprašanja predsednika sindikata xxxxxxxxxxxxxx z dne 16.10.2014, 

- pojasnila direktorja Javnega komunalnega podjetja xxxxx (v nadaljevanju: JKP) z dne 4.7.2014. 

 

Iz vprašanj predsednika sindikata z dne 16.10.2014 je razvidno, da v podjetju JKP deluje sindikat kot 

samostojna pravna oseba. Sindikat naj bi enkrat letno zaprosil »nekatere zunanje stranke za manjšo 

denarno podporo, v primeru pozitivnega odziva pa z njimi sklenil donatorsko pogodbo«. Navedenemu 

vodstvo JKP nasprotuje. Predsednik sindikata navaja,  

- da ni nikjer določeno, da sindikat ne bi smel pridobivati podpore v obliki donacije kot samostojna 

pravna oseba, ter da »donacijo vedno zaprosijo, ne pa izsiljujejo«, 

- »za vpliv donacije na večjo ceno storitev ali povečanje stroškov podjetja pa ni predloženih podatkov 

in je po moje ta trditev neutemeljena.« 
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Iz dopisa direktorja JKP notranjim organizacijskim enotam JKP in predsedniku sindikata z dne 4.7.2014 je 

razvidno, da »v zadnjem obdobju opažajo izkoriščanje poslovnih odnosov JKP z zunanjimi poslovnimi subjekti 

za pridobitev določenih donatorskih sredstev«, kar poteka mimo vedenja vodij, možno pa, da tudi z 

vedenjem vodij notranjih organizacijskih enot. Direktor JKP podaja pojasnilo, da donacije zunanjih 

partnerjev pomenijo neposredni vpliv na višino stroškov storitev, ki jih zunanji partnerji izvajajo za JKP. 

 

Komisija ugotavlja, da so lastniki JKP Občine xxx. Glavna dejavnost JKP je opravljanje komunalnih storitev za 

zadovoljevanje potreb prebivalcev na območju xxx. JKP izvaja: 
 

dejavnosti gospodarske javne službe: 

- oskrbo s pitno vodo, 

- odvajanje in čiščenje odpadnih voda, urejanje javnih površin, 

- storitev plakatiranja ter 

- pokopališko in pogrebno dejavnost. 
 

dopolnilne oziroma tržne komunalne dejavnosti: 
- vzdrževanje vodomerov, 
- vodovodne storitve, 
- kanalizacijske storitve in 
- storitve tehnične službe – vodenje investicij v javno infrastrukturo in vodenje katastra. 

 

javna pooblastila: 
- izdaja soglasij in projektnih pogojev glede upravnih postopkov gradenj. 

 

Navedene občine in JKP morajo pri porabi javnih sredstev ravnati skladno z veljavnimi predpisi, med 

katerimi so tudi določbe Zakona o javnih financah in Zakona o javnem naročanju. Iz pisnega pojasnila 

predsednika sindikata je razvidno, da sindikat zaproša za donacije poslovne partnerje JKP. Navedeno 

pomeni, da sindikat ne naproša za donacije »splošno naokoli«, temveč poslovne partnerje JKP. Na drugi 

strani pa JKP za opravljanje dejavnosti, za katerega so ga ustanovile občine, nabavlja surovine in storitve na 

trgu skladno s pravili porabe javnih sredstev. To pomeni, da JKP izvaja postopke javnih naročil, kot 

ponudniki pa lahko nastopajo vsi zainteresirani, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in kriterije JKP kot naročnika. 

Donacija je dajanje sredstev brez zahteve za kakršnokoli povračilo. Donator je lahko pravna ali fizična 

oseba. Način ureditve davčnih olajšav za primere donatorstva določata 66. člen Zakona o dohodnini in 59. 

člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Donatorji prostovoljno darujejo svoja finančna sredstva 

in/ali blago oz. storitve različnim organizacijam, katerih obstoj je mnogokrat odvisen od njihove 

radodarnosti. Donatorji sami izberejo, komu bodo namenili donacijo. Da se donator sploh odloči za 

doniranje, mora biti sam zmožen, da se odpove delu svojih sredstev za ta namen. Problem nastane pri 

dobavitelju JKP takrat, ko sam vlaga velike napore za svojo ohranitev na trgu, prejme pa zaprosilo sindikata 

zaposlenih iz JKP za donacijo in je v dilemi, ali bo ali ne bo dal donacije. Pri obravnavi donacij je ključno, 

zakaj gospodarske družbe sploh dajejo donacije.  

http://www.jkp-zalec.si/storitve/vodooskrba/11
http://www.jkp-zalec.si/storitve/odpadne-vode/4
http://www.jkp-zalec.si/storitve/urejanje-javnih-povrsin/147
http://www.jkp-zalec.si/storitve/plakatiranje/148
http://www.jkp-zalec.si/storitve/pogrebna-sluzba/17
http://www.jkp-zalec.si/jkpzalec/trzne-dejavnosti/42
http://www.jkp-zalec.si/jkpzalec/kataster/93
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Gospodarske družbe namenjajo donacijska sredstva iz razloga, da se predstavljajo širši družbeni skupnosti 

kot družbeno odgovorne gospodarske družbe. Kako bo širša družbena skupnost razumela donacije 

dobaviteljev sindikatu za namen piknika? Širša družbena skupnost bo razumela donacije dobaviteljev JKP 

različnim humanitarnim, invalidskim, socialnovarstvenim, dobrodelnim, zdravstvenim, športnim, kulturnim, 

ter drugim društvom in organizacijam kot izvajanje družbene odgovornosti do širše družbene skupnosti. S 

prevzemom družbene odgovornosti gospodarske družbe dolgoročno pridobijo zaupanje zaposlenih, 

potrošnikov in državljanov. Iz dokumenta Evropske komisije je razvidno, da smernice in načela družbene 

odgovornosti pomenijo tudi boj proti podkupovanju in korupciji (Obnovljena strategija EU za družbeno 

odgovornost podjetij za obdobje 2011-2014, Bruselj 25.10.2014 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0681_/com_com(2011)0681_sl.pdf). 

Nesporno je, da v gospodarskih družbah, ki izvajajo aktivnosti za namen družbene odgovornosti (donacije), 

nastajajo stroški, ti stroški pa pomenijo ali nižje plače tam zaposlenih ali nižje dividende njihovim lastnikom 

ali pa vplivajo na dvig cen njihovih izdelkov oz. storitev in s tem na njihovo manjšo konkurenčnost. 

 

Nikakršnega problema ni, v kolikor donacijska sredstva prejme JKP na osnovi prostovoljne volje donatorja 

(ne na pobudo JKP!). Situacija pa je bistveno drugačna,  

- če bi JKP svoje dobavitelje zaprosilo za donacijska sredstva. Če je prejemnik takega zaprosila dal 

donacijska sredstva, istočasno pa je dobavitelj JKP, vsi tisti ponudniki blaga in/ali storitev,  

- ki niso na zaprosila JKP dali donacijskih sredstev, in tisti, 

- ki niso med prejemniki povabila JKP za doniranje sredstev,  

dvomijo v poštenost nabavnih postopkov v JKP;  

- če bi JKP zaprosilo za donacijska sredstva tiste, katerih vlogo JKP dobi za obravnavo v okviru 

izvajanja javnih pooblastil. Povezava dane donacije in za prosilca ugodno rešena zadeva v 

pristojnosti JKP pri izvajanju javnih pooblastil ustvarja dvom v poštenost postopkov v JKP. 

Iz vidika transparentnosti poslovanja JKP in iz vidika preprečitve videza prisotnosti korupcije je priporočljivo, 

da se JKP prostovoljno odreče donacijam, ki jim jih ponudijo njihovi poslovni partnerji. V kolikor ima 

poslovni partner JKP res močan interes nameniti donacijska sredstva za namen dejavnosti JKP, lahko svojo 

voljo izpelje na način, da nameni donacijska sredstva za ta namen na občino, ki je ustanovitelj JKP. Donacija 

je po določbi enajste točke 3. člena ZJN namenski neodplačan prihodek občine, ki ga domača ali tuja pravna 

ali fizična oseba prispeva za določen namen. 

 

Predsednik sindikata pojasnjuje, da bi se donacijska sredstva porabila za namen »piknika«. Iz navedenega 

izhaja, da namen pridobitev donacijskih sredstev ni npr. za financiranje sindikalne članarine socialno šibkim 

osebam (to je davčna boniteta zaposlenega), za humanitarne, invalidske, dobrodelne, zdravstvene namene, 

itd. (donator sredstva za ta namen uveljavlja davčno olajšavo), temveč za namen »družabnega srečanja«. 

Pridobivanje donacijskih sredstev članov sindikata pri dobaviteljih JKP in tudi tistih, ki vlagajo prošnje za 

izdajo soglasij, za namen »piknika oz. družabnega srečanja«, predstavlja korupcijsko tveganje, pri neizbranih 

ponudnikih na izvedenih javnih razpisih tega zavoda pa dvom v poštenost izvedenih javnih razpisov, pri 

tistih, ki jim soglasja niso bila izdana, pa dvom v pošteno obravnavo njihovih ponudb. Z namenom odprave 

opisanega korupcijskega tveganja mora sindikat oz. njegovi člani ravnati tako, da sindikat zaposlenih v tem 

javnem zavodu nima nikakršne povezave z dobavitelji javnemu zavodu, v katerem so člani sindikata tudi 

zaposleni. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0681_/com_com(2011)0681_sl.pdf)


 

 
 

 

 
 

 

KPK, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana 
tel.: 01 400 5710 / fax:. 01 478 84 72 
anti.korupcija@kpk-rs.si / www.kpk-rs.si 
 
4/5 

 

INTEGRITETA, ODGOVORNOST, 

VLADAVINA PRAVA 
 

 

V konkretnem primeru sindikat JKP naproša za donacijo dobavitelje JKP, prejemnik take prošnje pa 

nedvoumno ve, da so prosilci donacijskih sredstev zaposleni (člani sindikata) pri kupcu njihovih proizvodov 

oz. storitev. Sindikat ne naproša za donacije na slepo po spisku registriranih pravnih oseb, temveč 

dobavitelje javnega zavoda. Sindikat nekako predpostavlja, da bodo dobavitelji javnemu zavodu čutili neko 

»obvezo«, da jim namenijo nekaj donacijskih sredstev iz razloga, ker prodajajo svoje izdelke oz. storitve 

javnemu zavodu, kjer so zaposleni. Ta okoliščina je pomembna, ker omogoča široko razpravo, ali je takšna 

donacija resnično prostovoljna ali je neprostovoljna. Resnična donacija je izključno prostovoljna. 

 

V kolikor nobena gospodarska družba v zasebni lasti, ki je dobavitelj gospodarski družbi v lasti lokalne 

skupnosti, ne da neposredno gospodarski družbi v lasti lokalne skupnosti in/ali sindikatom tam zaposlenih 

uslužbencev oz. delavcev donacijskih sredstev za njihov »piknik«, potem je iz tega vidika zagotovljena 

poštena konkurenca med ponudniki blaga ali storitev za dobavo gospodarski družbi v lasti lokalne 

skupnosti. V kolikor ne bi bilo tako, kot je navedeno, bi marsikateri ponudnik razmišljal, koliko donacijskih 

sredstev mora dati, da bo dobil ali ohranil posel, tisti ponudnik, ki je donacijska sredstva dal, posla pa ni 

dobil, pa bi menil, da je »izigran«, prav tako bi tisti ponudnik, ki donacijskih sredstev ni dal, menil, da je 

»izigran« iz razloga, ker donacijskih sredstev ni dal. V kolikor bi številni dobavitelji namenjali donacijska 

sredstva gospodarskim družbam v lasti lokalne skupnosti, potem bi se dejansko ustvarile okoliščine, ki bi 

nakazovale oz. vsaj dajale videz, da obstoji povezava med dano donacijo in dobljenim poslom z gospodarsko 

družbo v lasti lokalne skupnosti. Takšne okoliščine bi lahko celo pripeljale do stanja, da bi dobavitelji z 

namenom pridobitve in/ali ohranitve poslov z gospodarskimi družbami v lasti lokalnih skupnosti, namenjali 

vedno več donacijskih sredstev sindikatom, kjer so člani zaposleni v javnih zavodih, cene ponujenega blaga 

in/ali storitev dobaviteljev pa bi začele iz tega vzroka naraščati, ker dane donacije finančno bremenijo 

donatorje.  

 

Komisija na tem mestu opozarja še na okoliščino, da se morajo tisti zaposleni v javnih zavodih, ki sodelujejo 

v postopkih javnega naročanja, zaradi videza nasprotja interesa izločiti iz teh postopkov, v kolikor le-ti v 

imenu sindikata naprošajo dobavitelje javnih zavodov za donacijska sredstva, med prejetimi ponudbami pa 

so tudi gospodarske družbe, ki so bile zaprošene za donacijska sredstva. 

 

Visoko tveganje za prisotno korupcijo je v gospodarskih družbah v lasti lokalnih skupnosti lahko prisotno 

tudi na področju izvajanja javnih pooblastil, kot je izdajanje soglasij in projektnih pogojev glede upravnih 

postopkov gradenj. Na tem področju izdano ustrezno soglasje ali ustreznih pogojev v interesu prosilca lahko 

prosilcu v zasebni lasti pomembno vplivajo na njegovo dobičkonosnost. Iz tega vidika bi se morala tako 

gospodarska družba v lasti lokalne skupnosti kot sindikat tam zaposlenih delavcev odreči prejemu 

donacijskih sredstev od prosilcev za izdajo soglasij ali projektnih pogojev glede gradenj, četudi bi jim bila le-

ta ponujena. 

 

Komisija ne pozna vseh okoliščin, ki vplivajo oz. bi lahko vplivale na okoliščine, ki bi pomenile kršitev določb 

Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Zaradi navedenega smo vam podali pojasnila izključno le na 

osnovi listin, ki jih je komisija za podajo odgovora prejela od Računskega sodišča RS. Z vidika odprave 

morebitnih korupcijskih tveganj vam svetujemo, da niti gospodarska družba JKP niti sindikati pri vas 

zaposlenih delavcev v prihodnje ne zaprošajo za donacijska sredstva:  

- poslovnih partnerjev JKP in  
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- tistih, ki vlagajo različne vrste pisanj na JKP in se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil, ki jih ima 

JKP. 

 

V izogib odprave morebitnih korupcijskih tveganj vam svetujemo, da v kolikor ste na vaša poslana zaprosila 

za prejem donacijskih sredstev že prejeli pozitiven odgovor, ponovno proučite, ali obstojijo, glede na 

vsebino tega dopisa, razlogi za zavrnitev prejema donacijskih sredstev. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Poslano: 
- naslovniku, 

- zbirka dok. gradiva. 

 

V vednost: Računsko sodišče RS, Slovenska 50, Lj. (sloaud@rs-rs.si) 

 

 

 
Boris Štefanec 

PREDSEDNIK 


