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ZAPISNIK 

14. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 10. 5. 2018 

Sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: senat komisije) je sklical predsednik 
komisije Boris Štefanec. 

Seja senata komisije je potekala v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, in se je pričela dne 
10. 5. 2018 ob 09.00 uri i naslednjim dnevnim redom: 

1. Potrditev zapisnika 13. seje senata komisije 
2. Ugotovitve o posameznih primerih 
3. Obravnava zadev s področja premoženjskega stanja 
4. Razno 

Prisotni člani komisije: 
Boris Štefanec, predsednik senata komisije, 
dr. Igor Lamberger, namestnik predsednika senata komisije, 
mag. Uroš Novak, namestnik predsednika senata komisije. 

Ostali prisotni: 
Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave, 
Nuška Rojnik, višja nadzornica za omejevanje korupcije, 
Matej Mencej, višji nadzornik za premoženjsko stanje, 
Andreja Kokalj, nadzornica za nasprotje interesov, 
Žarko Stevanovič, nadzornik za omejevanje korupcije, 
Milena Podjed Fabjančič, višja svetovalka za pravna vprašanja, 
Nina Marolt, višja svetovalka za odnose z javnostmi, 
Petra Zajc, tajnik senata komisije. 

Senat komisije je obravnaval predlog dnevnega reda seje senata komisije z dne 10. 5. 2018 ter sprejel: 

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda z dne 10. 5. 2018 se potrdi «. 

Senat komisije je odločal v sestavi: Boris Štefanec (predsednik), dr. Igor Lamberger (namestnik 

predsednika) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO. 

Senat komisije je obravnaval Zapisnik 13. seje senata komisije z dne 25. 4. 2018 ter sprejel: 

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 13. seje senata komisije zdne 25. 4. 2018 se potrdi.«. 
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Senat komisije je odločal v sestavi: Boris Štefanec (predsednik), dr. Igor Lamberger (namestnik 

predsednika) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO. 

K točki 2 

Senat komisije je v zadevi št. 06210-293/2015 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št, 06210-293/2015 se postopek s sklepom ustavi ali odstopi v reševanje : 

Nadzornemu odboru občine, 
pristojnemu inšpekcijskemu organu, 
in drugemu državnemu organu.« 

Senat komisije je odločal v sestavi: Boris Štefanec (predsednik), dr. Igor Lamberger (namestnik 

predsednika) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO. 

Senat komisije je v zadevi št. 06210-223/2017 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel. 

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06210-223/2017 se postopek s sklepom ustavi. O ugotovitvah se obvesti 
prijavitelja in obravnavano osebo. 

Senat komisije je odločal v sestavi: Boris Štefanec (predsednik), dr. Igor Lamberger (namestnik 

predsednika) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO. 

Senat komisije je v zadevi št. 06211-28/2018 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06211-28/2018: 

- se sprejme predmetne ugotovitve o posameznem primeru in se jih umesti v obdobno poročilo o 
nasprotju interesov, 

- se obvesti določeni javni zavod o ugotovitvah glede nasprotja interesov in predlaga, da se o dolžnostih 
uradnih oseb glede izogibanja nasprotju interesov seznanijo vsi zaposleni v javnem zavodu, 

- pooblaščena uradna oseba preuči možnosti uvedbe prekrškovnega postopka zoper določeno uradno 
osebo, 

- o ugotovitvah se obvesti Center za integriteto in preventivo na komisiji, 
- o ukrepih oziroma postopanju obvesti prijavitelja. 

Senat komisije je odločal v sestavi: Boris Štefanec (predsednik), dr. Igor Lamberger (namestnik 

predsednika) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO. 
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Senat komisije je v zadevi št. 06211-31/2017 obravnaval Ugotovitve o posameznem pnmeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06211-31/2017: 

- se sprejme predmetne zaključne ugotovitve, 
- postopek zoper obravnavano uradno osebo se ustavi, 

- prijavo z dne 27. 3. 2018 in 30. 3. 2018 se odstopi Inšpektoratu Republike Slovenije za delo ter 
pristojni policijski upravi.« 

Senat komisije je odločal v sestavi: Boris Štefanec (predsednik), dr. Igor Lamberger (namestnik 

predsednika) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO. 

Senat komisije je v zadevi št. 06031-4/2017 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06031-4/2017 se postopek nadzora nad premoženjskim stanjem zavezanca 
zaustavi. 

Senat komisije je odločal v sestavi: Boris Štefanec (predsednik), dr. Igor Lamberger (namestnik 

predsednika) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO. 

Senat komisije se je v zadevi št. 06032-1/2018 seznanil s predlogom in sprejel: 

SKLEP ŠT. 8 »V zadevi št. 06210-194/2014 se opravi celoviti nadzor nad predlaganima zavezancema.« 

Senat komisije je odločal v sestavi: Boris Štefanec (predsednik), dr. Igor Lamberger (namestnik 

predsednika) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO. 

Seja je bila končana ob 09.50 uri. 

Zapisala: 
Petra Zajc, 
Tajnik senata komisije 

K točki 3 

K točki 4 

Vložiti: 
- zbirka dok. gradiva. 
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