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Številka: 9000-26/2020/3 21017, 22002
Datum: 15. 10. 2020

ZAPISNIK
24. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 15. 10. 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 15. 10. 2020, ob 
9.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 23. seje senata komisije
2. Predlog Odločbe o vpisu v register lobistov
3. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
4. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih 
5. Uradni zaznamek o zaključku zadeve v prehodnem preizkusu
6. Razno

Prisotni člani komisije:
Simon Savski, namestnik predsednika senata komisije,
mag. Uroš Novak, namestnik predsednika senata komisije.

Ostali prisotni:
Rado Jože Kerč, višji svetovalec komisije,
Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave,
Martina Josić, nadzornica za nasprotje interesov,
Sonja Jelen, višja svetovalka za integriteto in preventivo,
Petra Zajc, tajnica funkcionarja,
Sanja Marić, nadzornica za nasprotje interesov,
Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave,
Gregor Pirjevec, višji svetovalec za evropsko in mednarodno sodelovanje.

Upravičeno odsotni:
dr. Robert Šumi, predsednik senata komisije,
Barbara Fürst, pomočnica vodje Centra za integriteto in preventivo, 
Maša Jesenšek, višja svetovalka za odnose z javnostmi,
Milena Podjed Fabjančič, višja svetovalka komisije za pravna vprašanja,
Betka Pajnič, višja nadzornica za premoženjsko stanje,
Maja Kuralt, nadzornica za premoženjsko stanje,
Ana Benko, nadzornica za lobiranje.

K točki 1

Senat komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 24. seje senata komisije, z dne 15. 10. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 24. seje senata komisije, z dne 15. 10. 2020, se potrdi.«
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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 23. seje senata komisije, z dne 7. 10. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 23. seje senata komisije, z dne 7. 10. 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. 06204-11/2020 obravnaval predlog Odločbe o vpisu lobista v register lobistov in sprejel:

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06204-11/2020 se sprejme Odločba o vpisu lobista v register lobistov.«.

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. 06211-47/2020 obravnaval predlog Ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06211-47/2020 se:

- sprejmejo Ugotovitve o konkretnem primeru;

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

- preuči možnost uvedbe prekrškovnega postopka zoper obravnavano osebo;

- ugotovitve umestijo v mesečno Poročilo o delu 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 

Senat komisije je v zadevi št. 06216-2/2020 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06216-2/2020 se:

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

- v povezavi z zadevo sprejme pojasnilo in priporočilo iz pristojnosti komisije;
- ugotovitve umestijo v mesečno Poročilo o delu 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. 06031-9/2020 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06031-9/2020 se:
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- postopek nadzora nad premoženjskim stanjem zavezanca ustavi.«.

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. 06210-93/2020 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06210-93/2020 se:

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

- v povezavi z zadevo se organu priporoči, da uredi:
• nabavo strokovne literature na način, da bodo tudi funkcionarji literaturo nabavljali preko sekretariata 

oziroma notranje službe, ki se ukvarja z nabavo blaga in naročanjem storitev;
• da bo sekretariat takoj ob prejemu nabavljene strokovne literature slednjo evidentiral v elektronsko 

knjižnico in jo šele nato predal v izposojo konkretnemu funkcionarju oziroma drugim javnim uslužbencem;
- organu dodatno priporoči, da v okviru svojega načrta integritete preuči zaznana tveganja v zvezi nabave 

literature s službeno poslovno kartico in komisijo obvesti o sprejetih ukrepih najkasneje v treh mesecih od 
prejema priporočila;

- o ugotovitvah obvesti prijavitelja;
- ugotovitve umestijo v mesečno Poročilo o delu komisije.«

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

K točki 5 

Senat komisije je v zadevi št. 06031-10/2020 obravnaval Uradni zaznamek o zaključku zadeve v prehodnem preizkusu in 
sprejel: 

SKLEP ŠT. 8 »V zadevi št. 06031-10/2020 se:

- na podlagi pete alineje četrtega odstavka 41. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list 
RS, št. 24/12) prijava sprejme v reševanje kot nova samostojna zadeva in se nadzor v predhodnem preizkusu 
voden pod spisovno št. 06031-10/2020, preknjiži in vodi pod klasifikacijsko št. 06032 ter se uvede postopek 
ugotavljanja nesorazmerno povečanega premoženja in 

- v delu kršitve 100. člena ZJU prijava kot informacija odstopi določenemu inšpektoratu.«.

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

K točki 6 

Pot točko razno, senat komisije ni obravnaval nobene zadeve. 

Seja je bila končana ob 10:15  uri.

Zapisala: 
Petra Zajc                         Simon SAVSKI
Tajnica funkcionarja    NAMESTNIK PREDSEDNIKA
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Vložiti:
- zbirka dok. gradiva.
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