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Spoštovani,

na podlagi vaših ugotovitev zapisanih v osnutku zgoraj navedenega dokumenta vam podajam 
naslednji odgovor:

Na Komisiji za preprečevanje korupcije pri pisanju in sprejemanju osnutka ugotovitev o 
konkretnem primeru niste ravnali kot organ, ki bi zadevo temeljito in neodvisno proučil, 
upošteval pri tem vsa relevantna dejstva, ponujena dokazna sredstva ter pri tem upošteval tudi 
materialne predpise s ciljem, da kot neodvisni organ sprejmete pravično in na zakonu utemeljeno 
odločitev ampak ste pri sprejemanju odločitve koristili le posamezne predpise in njihov kontekst 
ter sredstva, ki so vam bili v oporo za sprejem odločitvev za katere ste se kot izhaja iz vaših 
odzivov na moje utemeljene protiargumetne odločili že preden ste sploh začeli zadevo vsebinsko 
obravnavati. Pri svoji obravnavi več kot očitno v ničemer niste upoštevali predpisov in njihovih 
kontekstov, ne ponujenih dokazov, pojasnil in sodne prakse, ki bila lahko bili v mojo korist. Da 
gre za opravljanje pridobitne dejavnosti, ki je temelj in na katerem sloni celotni osnutek 
ugotovitev o konkretnem primeru je po vaši razlagi gotovo dejstvo, ki ga ni potrebno ugotavljati, 
saj seje tako izreklo Ministrstvo za javno upravo v svojem mnenju (štev. 100-510/2015 z dne 
30.4.2015) in seje tako opredelil Inšpektorat za javni sektor v svojem zapisniku na katerega ni bil 
podan ugovor. Mnenje MJU in zapisnik inšpektorata kot tudi njegov konkreten akt nista vir prava 
in se kot takšna ne bi smela uporabljati pri vašem odločanju.

Celotni osnutek ugotovitev o konkretnem primeru tako sloni na besedilu petega odstavka 100. 
člena Zakona o javnih uslužbencih po katerem uradniki na položaju generalnega direktorja, 
generalnega sekretaija, predstojnika organa v sestavi, predstojnika vladne službe, načelnika 
upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine ne smejo opravljati 
pridobitnih dejavnosti, razen znanstvenega, raziskovalnega, pedagoškega, umetniškega in 
publicističnega dela oziroma kulturne dejavnosti. Pri tem v 15. točki utemeljujete svoje 
ugotovitve na sklenjeni podjemni pogodbi med družbo Pomurski sejem in mano, po kateri sem za 
opravljeno delo prejel plačilo v višini 500,00 EUR, kar po vašem mnenju pomeni, da sem 

1



nedvoumno opravljal pridobitno delo. Takšna vaša ugotovitev je, kot sem že navedel v vseh 
mojih prejšnjih odzivih na vaša pisanja napačna in nima utemeljitve v pozitivnem pravu 
Republike Slovenije.

Slednje utemeljujem z naslednjimi ugotovitvami:

Določba petega odstavka 100. člena Zakona o javnih uslužbencih, v delu, ko navaja »pridobitnih 
dejavnosti« je nejasna, saj sam zakon ne daje razlage, kaj je to pridobitna dejavnost. Pojasnilo kaj 
je to pridobitna dejavnost najdemo v nekaterih drugih predpisih. Po določbi drugega odstavka 3. 
člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 in drugi) je pridobitna dejavnost 
vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. Enako formulacijo vsebuje 
prvi odstavek 2. člena Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 109/07 in 68/09). Dobiček je po določbi drugega odstavka 12. člena Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06 in drugi) presežek prihodkov nad odhodki, ki 
so določeni s tem zakonom.

Sodna praksa je kot glavne kriterije pojma pridobitna dejavnost opredelila element samostojnosti, 
neodvisnosti in trajnosti. Tako npr. iz sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. II Ips 203/2007 z dne 
01.10.2009 izhaja, da je bistven pogoj za opravljanje pridobitne dejavnosti trajnost; pojem 
»opravljanje dejavnosti” pa že sam po sebi vsebuje elemente trajnosti, enkraten posel (projekt) ne 
pomeni opravljanja dejavnosti, pa čeprav je pri tem šlo za sklenitev več samostojnih pogodb z 
različnimi osebami. Iz sodbe Upravnega sodišča opr. št. I U 675/2012 z dne 09.10.2012 nadalje 
izhaja, da ne gre za opravljanje dejavnosti, če gre za enkraten posel ali posel, ki se opravi 
priložnostno in ga zato ni mogoče šteti za delovanje, namenjeno trajnejšemu pridobivanju 
dohodkov.

Opravljanje dejavnosti po definiciji pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali 
gozdarske dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z 
izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic. Bistvena elementa, na katerih temelji 
opredelitev dohodka iz dejavnosti, je neodvisnost oziroma samostojnost pri opravljanju 
dejavnosti in trajnost. Neodvisnost oziroma samostojnost se kaže v opravljanju dela za svoj račun 
in na svoj način, v svojo korist, na svojo odgovornost, ob svojem riziku. Trajnost je vezana na 
pojem dejavnosti, pri čemer ni mogoče govoriti o opravljanju dejavnosti, če gre za enkraten posel 
ali občasne nepovezane posle. Jasno razmejitev med pridobitno dejavnostjo in posameznim 
priložnostnim poslom daje tudi 38. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki kot dohodek iz 
drugega pogodbenega razmerja opredeljuje dohodek iz opravljenega dela ali storitve, ki ni 
dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo (primeroma posamezni posel). Tako dohodki iz 
dela in storitev, ki izhajajo iz enkratnih ali zgolj občasnih poslov niso del opravljanja dejavnosti 
ali v zvezi z dejavnostjo in, se obravnavajo kot dohodki na podlagi drugega pogodbenega 
razmerja.

Ob vsem zgoraj napisanem bi v zvezi z očitanimi mi domnevnimi kršitvami 100. člena Zakona o 
javnih uslužbencih v zvezi z 49. členom Zakona o lokalni samoupravi, ki naj bi domnevno 
pomenilo kršitev integritete po 3. točki 4. člena ZintPK podal še naslednjo širšo obrazložitev:

1. Delo na sejmu Agra sem opravljal kot fizična oseba in ne kot uradnik na položaju, v času 
svojega dopusta, za katerega po 4. odstavku 100. člena ZJU dolžnost sporočanja o 
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opravljanju dejavnosti, za katero »delavec« meni, da bi bila ali bi utegnila biti v nasprotju z 
interesi »delodajalca« ne velja. Kljub temu sem župana Občine Gornja Radgona zaprosil za 
soglasje k opravljanju dela, čeprav to delo ni v nobeni povezavi z delom uradnika na položaju 
in soglasje g. Župana tudi dobil.

2. Na podlagi mojih zgoraj navedenih protiargumentov in obrazlage o tem kaj je pridobitna 
dejavnost po ZGD ter na podlagi navedene sodne prakse ponovno izpostavljam, da mi 
pravice do dela na sejmu Agra v vlogi vodje parkinga, ki torej ni v nobeni povezavi z delom 
uradnika na položaju ne bi mogel nihče kratiti saj sem delo opravljal kot fizična oseba v času 
svojega prostega časa. Prav tako s tem delom nisem kršil konkurenčne prepovedi po zakonu 
niti zaradi izvajanja tega dela, svojega dela kot uradnik na položaju nisem opravljal na 
kakršenkoli način nepristransko prav teko zaradi tega dela nisem mogel zlorabljati informacij, 
ki niso javno dostopne in do katerih imam dostop pri opravljanju nalog v službi. Nadalje 
opravljanje tega dela ni škodovalo ugledu Občine Gornja Radgona, kvečjemu sem kot 
odgovorni uradnik pazil, da pri izvajanju parkiranja, ko npr. na najbolj frekventne dni sejma 
le tega obišče tudi do 20.000 obiskovalcev na dan v veliki večini z osebnimi vozili, ne pride 
do poškodovanja površin in objektov v lasti občanov oz. lokalne skupnosti.

3. Namen 100. člen-a ZJU, katerega domnevne kršitve se mi očitajo kot direktorju občinske 
uprave, je preprečiti tudi konflikt interesov, do katerega bi lahko prišlo zaradi mojega 
opravljanja dela v okviru sklenjenega delovnega razmerja pri državnem organu in istočasnega 
opravljanja druge dejavnosti, česar pa mi na podlagi moje zgornje obrazlage v konkretnem 
primeru ni moč očitati.

4. Na podlagi prvega odstavka 5. člena ZJU za delovna razmeija javnih uslužbencev ter za 
pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmeija, in 
kolektivne pogodbe, kolikor ta zakon ali drug poseben zakon ne določa drugače. V prvem 
odstavku 24. člena ZJU je med drugim določeno, da se o pravici oziroma obveznosti javnega 
uslužbenca, razen navodil za delo v okviru opisa nalog delovnega mesta, odloči s pisnim 
sklepom. Takšen sklep ni bil niti potreben niti ne bi bil mogel biti izdan, ker ni šlo za 
kakršnekoli obveznost iz delovnega razmerja ampak za delo v prostem času.

5. Ponovno poudaijam, da vam več kot očitno delo, ki sem ga opravljal v času sejma AGRA, 
vezano na obrazlago navedeno v tretjem, četrtem in petem odstavku tega mojega odziva 
očitno ni poznana niti vas iz razloga, ker očitno morate nekoga »obsoditi« ne zanima zato na 
vsak moj odziv dobivam enake obsodbe. Zatorej ponovno obrazlagam, da gre za nekajdnevno 
začasno izvajanje nalog usmerjanja oz. vodenja večinoma študentov, dijakov in upokojencev, 
ki preko študentskih napotnic ali podjemnih pogodb opravljajo delo usmerjevalcev prometa v 
času sejma AGRA in si,želijo na tak način zaslužiti kak evro za boljše življenje, ne pa za 
trajno obliko dela, ki bi lahko pomenilo kršitve, ki mi jih očitate. Vaša obsodba torej ne 
temelji na pravih pravnih temeljih saj ni šlo za trajno opravljanje dela, kar izhaja tudi iz 
zgoraj navedene sodne prakse, prav tako ponovno ponavljam, da sem delo opravljal v 
prostem času kot fizična oseba in ne kot uradnik na položaju.

6. Vaše očitke na nek način zavrača tudi Inšpektorat za javni sektor, v svojem Zapisniku z dne 
4. 12. 2019, ki ga navajate v svojem osnutku ugotovitev, ki je z izdajo priporočila g. Županu 
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v bistvu pritrdil dejstvom navedenim v prejšnjih točkah predmetne izjasnitve in na ta način 
pokazal razumevanje materije in vseh dejstev, vezanih na to zadevo.

Prav tako bi v tem odgovoru še enkrat povzel kar vam je že napisal, Župan Občine Gornja 
Radgona g. Stanislav Rojko v dopisu z dne 13.9.2019 in odgovoru, ki ga je KPK prejela dne 
18.2.2020 pa praktično ničesar niste upoštevali, morali pa bi zaradi razjasnitve dejanskih in 
pravnih okoliščin primera, in sicer:

- Sejem AGRA v Gornji Radgoni je najpomembnejši mednarodni kmetijsko-živilski sejem v 
Republiki Sloveniji in regiji. Na njem dejavno sodelujejo številne organizacije, ustanove in 
organi Republike Slovenije, zlasti pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki ga 
ves čas tudi sofinancira. Ministrstvo v sodelovanju z drugimi državnimi organi in 
organizacijami, v času sejma AGRA organizira različne strokovne posvete in okrogle mize (v 
letu 2019 je bilo organiziranih osem okroglih miz in osem strokovnih posvetov), ki imajo 
namen, da potrošnikom podrobneje predstavijo dejstvo, da je naša hrana vama, ter jim 
pojasniti, kako preko učinkovitega sistema nadzora, obveščanja, označevanja živil in shem 
kakovosti poskrbijo, da imajo na izbiro zelo kakovostna živila. S tem želi ministrstvo doseči 
ozaveščanje o pravicah glede vame hrane in soodgovornosti, kijih imajo sami - brati označbe 
potrošnikov o njihovih pravicah glede varnosti, obveščenosti in izbiri pri hrani. S takšnim 
tvornim sodelovanjem tega ministrstva in tudi drugih državnih organov in organizacij je sejem 
AGRA javna prireditev, ki ima velik izobraževalni in poučni značaj. Ravno zaradi tega in 
pomena sejma v naši družbi je bilo potrebno ustvariti pogoje za nemoten razvoj sejma in 
njegovo prihodnost.

- Izjemno pomemben pogoj za nemoteno delo sejma je zagotavljanje neoviranega dostopa 
obiskovalcev sejma na vsakoletne sejme, za kar je nujno potrebno zagotoviti zadostno število 
parkirnih mest za avtobuse in avtomobile. Zaradi lokacije mesta Gornja Radgona, ki je 
umeščeno med reko Muro in gričevje, je prihod nekaj tisoč avtomobilov, avtobusov in drugih 
motornih vozil veliko breme za mesto in njene prebivalce. Zaradi ublažitve negativnih vplivov 
prevelike obremenitve mesta in meščanov z motornimi vozili je potrebno v naj večji možni 
meri izvesti vse ukrepe za zagotovitev urejenega parkiranja teh. Te naloge ne more v celoti 
izvesti sam sejem ampak je to tudi naloga občine, ki jo je možno izvesti le z zagotovitvijo 
urejenih parkirnih površin in ljudi, ki mesto poznajo in so tudi izurjeni za te naloge.

Žal ugotavljam, da vsa moja pojasnila in odgovori ter protiargumenti zoper vaše neutemeljene 
obsodbe niso in zdaj vem, da tudi ne bodo naletele na plodna tla, zato vsaj upam, da boste vse 
moje odgovore objavili skupaj z vašimi očitki, da si bo lahko nepristranski opazovalec ustvaril 
celotno in jasno sliko glede predmetne zadeve. Vaše »obsodbe« mi res jemljejo energijo in voljo 
do dela, prav tako pa se sprašujem o pravilnosti ocene »teže očitkov«, ki jih navajate v svojih 
pisanjih, nazadnje na v 40 točkah na 10 straneh???

Lep pozdrav,
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