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Številka: 9000-13/2020/3 21017
Datum: 7. 7. 2020

ZAPISNIK
11. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 7. 7. 2020

Sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: senat komisije) je sklical predsednik komisije 
dr. Robert Šumi. 

Seja senata komisije je potekala v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, in se je pričela dne 7. 7. 
2020, ob 10.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 10. seje senata komisije
2. Predlog za uvedbo preiskave
3. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
4. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
5. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
6. Javni katalog daril za leto 2019
7. Razno

Prisotna člana komisije:
dr. Robert Šumi, predsednik senata komisije,
Simon Savski, namestnik predsednika senata komisije
mag. Uroš Novak, namestnik predsednika senata komisije.

Ostali prisotni:
Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave,
Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave,
Maša Jesenšek, višja svetovalka za odnose z javnostmi,
Iva Gruden, višja svetovalka za odnose z javnostmi,
mag. Martina Josić, nadzornica za nasprotje interesov,
Petra Zajc, tajnica funkcionarja.

Upravičeno odsotni:
mag. Sonja Jelen, višja svetovalka za integriteto in preventivo,
Gregor Pirjevec, višji svetovalec za evropsko in mednarodno sodelovanje,
Milena Podjed Fabjančič, višja svetovalka komisije za pravna vprašanja,
Mojca Beliš Potočnik, nadzornica za nasprotje interesov,

K točki 1

Senat komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 11. seje senata komisije, z dne 7. 7. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 11. seje senata komisije, z dne 7. 7. 2020, se potrdi.«
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Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik komisije), mag. Uroš Novak (namestnik 
predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

Senat komisije je obravnaval Zapisnik 10. seje senata komisije, z dne 23. 6. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 10. seje senata komisije z dne 23. 6. 2020 se potrdi.«

Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik komisije), mag. Uroš Novak (namestnik 
predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

K točki 2

Senat komisije je v zadevi št. 06244-11/2020 obravnaval Predlog za uvedbo preiskave in sprejel:

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06244-11/2020 se zoper obravnavane osebe določenih občin uvede preiskava suma 
kršitve prepovedi članstva in dejavnosti v določenem javnem podjetju«.

Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik komisije), mag. Uroš Novak (namestnik 
predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

K točki 3 

Senat komisije je v zadevi št. 06211-19/2020 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06211-19/2020 se:

- postopek s sklepom ustavi, ker v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče potrditi obstoja 
kršitev iz pristojnosti komisije;

- določenemu zavodu pošljejo priporočila v povezavi z upravljanjem tveganja nastanka okoliščin nasprotja 
interesov.«.

Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik komisije), mag. Uroš Novak (namestnik 
predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

K točki 4

Senat komisije je v zadevi št. 06212-4/2020 obravnaval Ugotovitve o konkretnem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06212-4/2020 se:

- sprejmejo Ugotovitve o konkretnem primeru;
- Ugotovitve o konkretnem primeru s pravnim poukom vročijo odgovorni osebi organa;
- z ugotovitvami komisije o postopku s prijavo v konkretnem primeru seznani nadzorni odbor določene 

občine;
- preuči možnost uvedbe prekrškovnega postopka zoper odgovorno osebo organa;
- občino pozove k uveljavljanju ničnosti;
- ugotovitve se umestijo v mesečno poročilo o delu komisije.«.
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Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik komisije), mag. Uroš Novak (namestnik 
predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

K točki 5

Senat komisije je v zadevi št. 06212-10/2020 obravnaval Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06212-10/2020 se:

- v zadevi sprejme osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in se jih na podlagi sedmega odstavka 13. 
člena ZIntPK posreduje v izjasnitev obravnavani osebi.«.

Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik komisije), mag. Uroš Novak (namestnik 
predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

K točki 6

Senat komisije je v zadevi št. 06270-1/2020 obravnaval Javni katalog daril za leto 2019 in sprejel:

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06270-1/2020 se je senat komisije seznanil z Javnim katalogom daril za leto 2019, ki 
se objavi na spletni strani komisije (32. člen ZIntPK).«.

Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik komisije), mag. Uroš Novak (namestnik 
predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

K točki 7

Senat komisije je v zadevi št. 021-1/2017 obravnaval predlog pooblastila za vodenje upravnih postopkov na 
podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije:in sprejel:

SKLEP ŠT. 8 »V zadevi št. 021-1/2017/48 se javni uslužbenki podeli pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.«.

Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik komisije), mag. Uroš Novak (namestnik 
predsednika) in Simon Savski (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

Seja je bila končana ob 11:00 uri.

Zapisala: 
Petra Zajc              dr. Robert ŠUMI
Tajnica funkcionarja                       PREDSEDNIK

Vložiti:
- zbirka dok. gradiva.
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