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Številka: 9000-27/2020/3 21017, 22002
Datum: 22. 10. 2020

ZAPISNIK
25. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 22. 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 22. 10. 2020, ob 
9.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 24. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
3. Seznanitev senata komisije o prejetih obvestilih funkcionarjev o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen
ZIntPK)
4. Zaključno poročilo po opravljenem rednem obdobnem nadzoru premoženjskega stanja zavezancev
5. Razno

Prisotni člani komisije:
dr. Robert Šumi, predsednik senata 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,
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,
Martina Josić, višja nadzornica za nasprotje interesov,
Maša Jesenšek, višja svetovalka za odnose z javnostmi,
Maja Kuralt, nadzornica za premoženjsko stanje,
Sanja Marić, nadzornica za nasprotje interesov,
Damir Rozman, nadzornik za omejevanje korupcije,
Petra Zajc, tajnica funkcionarja.

Upravičeno odsotni:
Milena Podjed Fabjančič, višja svetovalka komisije za pravna vprašanja,
Betka Pajnič, višja nadzornica za premoženjsko stanje,
Žarko Lipovec, nadzornik za premoženjsko stanje.

K točki 1

Senat komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 25. seje senata komisije, z dne 22. 10. 2020, ter sprejel:
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SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 25. seje senata komisije, z dne 22. 10. 2020, se potrdi.«

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

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

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 24. seje senata komisije, z dne 15. 10. 2020, se potrdi.«

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

K točki 2

Senat komisije je v zadevah št. 06210-16/2019, 06210-19/2019, 06210-114/2018, 06210-62/2018, 06210-9/2018, 06210-
101/2019, 06210-96/2019 obravnaval Ugotovitve o posameznih primerih in sprejel:

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06210-16/2019, 06210-19/2019, 06210-114/2018, 06210-62/2018, 06210-9/2018, 06210-
101/2019, 06210-96/2019 se postopki ustavijo, ker v obravnavanih zadevah glede na zbrane podatke ni mogoče potrditi 
obstoja kršitev iz pristojnosti komisije.«.

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

Senat komisije je v zadevi št. 06214-4/2020 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06214-4/2020 se:

- postopek št. 06214-4/2020, ki se nanaša na prejem darila funkcionarja, ustavi, ker v obravnavani zadevi glede na 
zbrane podatke ni mogoče potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti komisije;

- okoliščine konkretnega primera upoštevajo pri pripravi načelnega mnenja z zvezi s prejemanjem daril ter pri 
pripravi novega pravilnika, ki bo določal omejitve in dolžnosti uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril; 

- ugotovitve umestijo v mesečno poročilo o delu komisije. «.

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

K točki 3 

Senat komisije, v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik), Simon Savski (namestnik predsednika) in mag. Uroš Novak 
(namestnik predsednika), se je v zadevi št. 06242-1/2020/50 seznanil s prejetim obvestilom funkcionarja o opravljanju 
poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi (26. člen ZIntPK) ter odločil, da se 
v predmetni zadevi dodatno preveri v kakšni funkciji je funkcionar sodeloval na določenem dogodku ter se preveri vsebino 
predavanja.

Senat komisije, v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik), Simon Savski (namestnik predsednika) in mag. Uroš Novak 
(namestnik predsednika), se je v zadevi št. 06242-1/2020/51 seznanil s prejetim obvestilom funkcionarke o opravljanju 
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poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi (26. člen ZIntPK) ter odločil, da se 
v predmetni zadevi dodatno preveri v kakšni funkciji je funkcionarka sodelovala na določenem dogodku ter se preveri 
vsebino predavanja.

K točki 4 

Senat komisije je v zadevi št. 06033-1/2020 obravnaval Zaključno poročilo po opravljenem rednem obdobnem nadzoru 
premoženjskega stanja zavezancev in sprejel: 

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06033-1/2020:

- se je senat komisije seznanil s poročilom o opravljenem rednem obdobnem nadzoru premoženjskega stanja 
zavezancev;

- se opravi na isti seji žreb 50 zavezancev, ki bodo subjekti naslednje faze nadzora, in sicer nadzora nad 
pravilnostjo poročanja podatkov o premoženjskem stanju ob nastopu dela iz prvega odstavka 42. člena ZIntPK;

- se opravi na isti seji žreb 3 zavezancev, pri katerih se ob opravil postopek ugotavljanja nesorazmerno 
povečanega premoženja;

- se predmetno poročilo umesti v Poročilo o delu komisije;
- se predmetno poročilo objavi na spletni strani komisije po opravljenem nadzoru po prvem odstavku 42. člena 

ZIntPK.«.

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

K točki 5 

Pot točko razno, senat komisije ni obravnaval nobene zadeve. 

Seja je bila končana ob 10:30  uri.

Zapisala: 
Petra Zajc                           dr. Robert ŠUMI
Tajnica funkcionarja                PREDSEDNIK

Vložiti:
- zbirka dok. gradiva.
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