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ZAPISNIK 

15. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 16. 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 
16. 5. 2018 ob 09.00 uri z naslednjim dnevnim redom: 

1. Potrditev zapisnika 14. seje senata komisije 
2. Obravnava zadev s področja lobiranja 
3. Obravnava Poročila in ocena stanja korupcijskih tveganj 
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, 
Anja Perc.višja nadzornica za lobiranje, 
Matej Mencej, višji nadzornik za premoženjsko stanje, 
Breda Demšar Petretič, vodja Urada komisije, 
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 16. 5. 2018 ter sprejel: 

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda zdne 16. 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 14. seje senata komisije z dne 10. 5. 2018 ter sprejel: 

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 14. seje senata komisije z dne 10. 5. 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. 06233-1/2016/95 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06233-1/2016/95 se: 

- sprejmejo predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru; 
- Ugotovitve se v skladu z 52. členom Poslovnika komisije (Uradni list RS, št. 24/12) ob 

upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, objavijo na spletnih straneh 
komisije, skupaj s prejeto izjasnitvijo; 

~ predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru se s pravnim poukom vročijo obravnavani osebi 

- pooblaščena uradna oseba preuči možnost uvedbe prekrškovnega postopka zoper obravnavano 
osebo, 

- informacija o sumu kršitev davčne zakonodaje pošlje Finančni upravi RS.« 

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. 06233-1/2016/96 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06233-1/2016/96 se: 

- sprejmejo predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru; 
- Ugotovitve se v skladu z 52. členom Poslovnika komisije (Uradni list RS, št. 24/12) ob 

upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, objavijo na spletnih straneh 
komisije, skupaj s prejeto izjasnitvijo; 

- predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru se s pravnim poukom vročijo obravnavani osebi, 

- pooblaščena uradna oseba preuči možnosti uvedbe prekrškovnega postopka zoper 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. 06233-1/2016/97 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06233-1/2016/97 se: 

- sprejmejo se predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru; 

- Ugotovitve se v skladu z 52. členom Poslovnika komisije (Uradni list RS, št. 24/12) ter ob 
upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, objavijo na spletnih straneh 
komisije, skupaj s prejeto izjasnitvijo; 
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- predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru se s pravnim poukom vročijo obravnavani osebi; 

- pooblaščena uradna oseba preuči možnosti uvedbe prekrškovnega postopka zoper 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. 06233-1/2016/98 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06233-1/2016/98 se: 

- sprejmejo predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru; 

- Ugotovitve se v skladu z 52. členom Poslovnika komisije (Uradni list RS, št. 24/12) ter ob 
upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, objavijo na spletnih straneh 
komisije, skupaj s prejeto izjasnitvijo; 

- predmetne Ugotovitve o konkretnem primeru se s pravnim poukom vročijo obravnavani osebi; 

- pooblaščena uradna oseba preuči možnosti uvedbe prekrškovnega postopka zoper 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. 06233-1/2016/99 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06233-1/2016/99 se: 

- postopek s sklepom ustavi, ker opisano ravnanje ne predstavlja kršitev ZIntPK; 

- pripravijo se priporočila občini glede pričakovanega ravnanja pri lobističnih stikih.« 

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 3 

Senat komisije je v zadevi št. 06210-200/2016 obravnaval osnutek Poročila in oceno stanja v zvezi s 
poslovanjem družbe v 100 % državni lasti v obdobju 1. 9. 2014 do 31. 8.2017 in sprejel sklep: 

SKLEP ŠT. 8 »V zadevi št. 06210-200/2016 se: 

- sprejme osnutek poročila in oceno stanja v zvezi s poslovanjem družbe v 100% državni lasti v 
obdobju 01. 09. 2014-31 . 08. 2017; 

- pripravi končno poročilo in oceno stanja v zvezi s poslovanjem družbe v 100% državni lasti v 
obdobju 01. 09. 2014 - 31. 08. 2017 ter pošlje priporočila Vladi RS, družbi v 100% državni lasti, 
Ministrstvu za finance ter Ministrstvu za gospodarstvo.« 
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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. 

Senat komisije je na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 29. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 -ZUS-1, 126/07, 
65/08 in 8/10) obravnaval zadevo o preklicu pooblastila št. 021-1/2017/27 uslužbencu komisije za vodenje 
vseh upravnih postopkov na podlagi ZIntPK, ter sprejel: 

SKLEP ŠT. 9 »V zadevi št. 021-1/2017/27 se preklic pooblastila sprejme, zaradi prenehanja delovnega 
razmerja uslužbenca.« 

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 na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 29. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 -ZUS-1, 126/07, 
65/08 in 8/10) obravnaval zadevo o preklicu pooblastila št. 021-1/2017/28 uslužbencu komisije za vodenje 
vseh upravnih postopkov na podlagi ZIntPK, ter sprejel: 

SKLEP ŠT. 10 »V zadevi št. 021-1/2017/28 se preklic pooblastila sprejme, zaradi prenehanja delovnega 
razmerja uslužbenca.« 

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 10.10 uri. 

K točki 4 

Zapisala: 
Petra Zajc, 
Tajnik senata komisije 

Vložiti: 
- zbirka dok. gradiva. 
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