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Številka: 9000-19/2020/3 21017
Datum: 20. 8. 2020

ZAPISNIK
17. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 20. 8. 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 20. 8. 
2020, ob 9.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 16. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
3. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
4. Razno

Prisotna člana komisije:
Simon Savski, namestnik predsednika senata komisije,
mag. Uroš Novak, namestnik predsednika senata komisije.

Ostali prisotni:
Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave,
Barbara Fürst, pomočnica vodje Centra za integriteto in preventivo, 
Gregor Pirjevec, višji svetovalec za evropsko in mednarodno sodelovanje,
Maja Kuralt, nadzornica za premoženjsko stanje, 
Martina Josić, nadzornica za nasprotje interesov,
Iva Gruden, višja svetovalka za odnose z javnostmi,
Petra Zajc, tajnica funkcionarja.

Upravičeno odsotna:
dr. Robert Šumi, predsednik senata komisije,
Milena Podjed Fabjančič, višja svetovalka komisije za pravna vprašanja,

K točki 1

Senat komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 17. seje senata komisije, z dne 20. 8. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 17. seje senata komisije, z dne 20. 8. 2020, se potrdi.«

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

Senat komisije je obravnaval Zapisnik 16. seje senata komisije, z dne 13. 8. 2020, ter sprejel:
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SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 16. seje senata komisije, z dne 13. 8. 2020, se potrdi.«

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

K točki 2

Senat komisije je v zadevi št. 06031-9/2020 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06031-9/2020 se Ugotovitve o posameznem primeru umakne iz 2. točke dnevnega 
reda in se gradivo v zadevi pripravi za eno od prihodnjih sej senata komisije.«.

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

Senat komisije je v zadevi št. 06031-5/2020 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06031-5/2020 se:

- postopek nadzora nad premoženjskim stanjem zavezanca ustavi,
- zadeva kot informacija odstopi na FURS.«

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

K točki 3 

Senat komisije je v zadevi št. 06211-42/2020/17 obravnaval Ugotovitve o konkretnem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06211-42/2020/17 se:

- sprejmejo pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru, 
- pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru s pravnim poukom pošljejo obravnavani osebi,
- pooblaščena uradna oseba preuči možnost uvedbe prekrškovnega postopka.«.

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

Senat komisije je v zadevi št. 06211-42/2020/18 obravnaval Ugotovitve o konkretnem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06211-42/2020/18 se:

- sprejmejo pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru, 
- pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru s pravnim poukom pošljejo obravnavani osebi,
- pooblaščena uradna oseba preuči možnost uvedbe prekrškovnega postopka.«.

Senat komisije je odločal v sestavi: Simon Savski (namestnik predsednika) in mag. Uroš Novak (namestnik 
predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.
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Senat komisije je v zadevi št. 06212-8/2020 obravnaval Ugotovitve o konkretnem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06212-8/2020 se:

- sprejmejo pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru, 
- ugotovitve s pravnim poukom vročijo obravnavani osebi, 
- z ugotovitvami komisije o postopku s prijavo v konkretnem primeru seznani nadzorni odbor določene 

občine,
- zadevo v informacijo odstopi Računskemu sodišču in FURS-u,
- določeno občino pozove k uveljavljanju ničnosti posla iz prve točke izreka predmetnih ugotovitev,
- preuči možnost uvedbe prekrškovnega postopka zoper odgovorno osebo organa,
- določeni občini pošljejo priporočila,
- ugotovitve umestijo v mesečno poročilo komisije.«.

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

K točki 4

Pot točko razno, senat komisije ni obravnaval nobene zadeve. 

Seja je bila končana ob 10.00 uri.

Zapisala: 
Petra Zajc                        Simon SAVSKI
Tajnica funkcionarja                      NAMESTNIK PREDSEDNIKA

Vložiti:
- zbirka dok. gradiva.
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