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Številka: 9000-16/2020/3 21017
Datum: 23. 7. 2020

ZAPISNIK
14. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 23. 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 23. 7. 
2020, ob 10.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 12. in 13. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
3. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predloga Odločbe o vpisu lobista v register lobistov
5. Razno

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

Ostali prisotni:
Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave,
Gregor Pirjevec, višji svetovalec za evropsko in mednarodno sodelovanje,
dr. Jure Škrbec, višji nadzornik za omejevanje korupcije,
Maša Jesenšek, višja svetovalka za odnose z javnostmi,
Milena Podjed Fabjančič, višja svetovalka komisije za pravna vprašanja,
Petra Zajc, tajnica funkcionarja.

Upravičeno odsotni:
Simon Savski, namestnik predsednika senata komisije,
mag. Sonja Jelen, višja svetovalka za integriteto in preventivo,
Anja Perc, višja nadzornica za omejevanje korupcije,
mag. Martina Josić, nadzornica za nasprotje interesov.

K točki 1

Senat komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 14. seje senata komisije, z dne 23. 7. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 14. seje senata komisije, z dne 23. 7. 2020, se potrdi.«

Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik komisije) in mag. Uroš Novak (namestnik 
predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.
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Senat komisije je obravnaval Zapisnik 12. seje senata komisije, z dne 10. 7. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 12. seje senata komisije, z dne 10. 7. 2020, se potrdi.«

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

Senat komisije je obravnaval Zapisnik 13. seje senata komisije, z dne 16. 7. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 3 »Zapisnik 13. seje senata komisije, z dne 16. 7. 2020, se potrdi.«

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

K točki 2

Senat komisije je v zadevi št. 06210-332/2019 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06210-332/2019 se:

- sprejmejo zaključne ugotovitve,
- izda priporočila za določeno ministrstvo in njegov organ v sestavi ter se ju pozove, da v določenem roku 

podata povratne informacije glede implementacije priporočil:
o preučitev ugotovljenih nepravilnosti oziroma tveganj v okviru načrta integritete in identificiranje 

preventivnih ukrepov,
o preučitev morebitnih delovno-pravnih ukrepov zoper odgovorne posameznike, ki so delovali 

oziroma odločali v konkretnih postopkih ter 
o vzpostavitev notranjega sistema kontrole oziroma priprava ustreznih usmeritev oziroma 

strokovnih navodil za delo z namenom zmanjševanja zgoraj izpostavljenih tveganj oziroma 
nepravilnosti,

- zadevo umesti v mesečno poročilo o delu komisije.«.

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

K točki 3 

Senat komisije je v zadevi št. 06211-51/2020 obravnaval Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06211-51/2020 se:

- sprejme Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru po ZIntPK in se jih, na podlagi sedmega odstavka 13. 
člena ZIntPK, posreduje v izjasnitev obravnavani osebi,

- pooblaščeni uradni osebi komisije predlaga preučitev možnosti uvedbe postopka o prekršku.«.

Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik komisije) in mag. Uroš Novak (namestnik 
predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.
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K točki 4

Senat komisije je v zadevi št. 06204-7/2020 obravnaval Predlog odločbe vpisa lobista v register lobistov in 
sprejel:

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06204-7/2020 se sprejme odločitev o vpisu lobista v register lobistov.«.

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

Senat komisije je v zadevi št. 06204-8/2020 obravnaval Predlog odločbe vpisa lobista v register lobistov in 
sprejel:

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06204-8/2020 se sprejme odločitev o vpisu lobista v register lobistov.«.

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

K točki 5

Pod točko Razno senat ni obravnaval nobene zadeve. 

Seja je bila končana ob 11:00 uri.

Zapisala: 
Petra Zajc              mag. Uroš NOVAK
Tajnica funkcionarja             NAMESTNIK PREDSEDNIKA

Vložiti:
- zbirka dok. gradiva.
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