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Številka: 9001-1/2020/16 21017
Datum: 28. 5. 2020

ZAPISNIK
6. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 28. 5. 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 28. 5. 
2020, ob 8.30 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 5. seje senata komisije
2. Predlog za uvedbo preiskave
3. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
4. Obravnava Osnutkov ugotovitev o konkretnih primerih
5. Predlogi Odločb za vpis v register lobistov
6. Razno

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

Ostali prisotni:
Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave,
dr. Jure Škrbec, višji nadzornik za omejevanje korupcije,
Martina Josić, nadzornica za nasprotje interesov,
mag. Sonja Jelen, višja svetovalka za integriteto in preventivo, 
Maša Jesenšek, višja svetovalka za odnose z javnostmi,
Milena Podjed Fabjančič, višja svetovalka komisije za pravna vprašanja,
Petra Zajc, tajnica funkcionarja.

Upravičeno odsotni:
Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave,
Barbara Fürst, pomočnica vodje Centra za integriteto in preventivo, 
Anja Perc, višja nadzornica za omejevanje korupcije,
Mojca Beliš Potočnik, nadzornica za nasprotje interesov.
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K točki 1

Senat komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 6. seje senata komisije, z dne 28. 5. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda, z dne 28. 5. 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.

Senat komisije je obravnaval Zapisnik 5. seje senata komisije, z dne 21. 5. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 5. seje senata komisije z dne 21. 5. 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. 06212-9/2020 obravnaval Predlog za uvedbo preiskave in sprejel:

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06212-9/2020 se uvede preiskava suma kršitve predpisov o omejitvi poslovanja.«.

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. 06216-1/2020 obravnaval predlog Ugotovitev o posameznem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06216-1/2020 se:

- Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, zaradi suma storitve prekrška po 
Zakonu o javnem naročanju, predlaga uvedbo postopka o prekršku, 

- pooblaščeni uradni osebi komisije, zaradi suma kršitve Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
glede (ne)vključitve protikorupcijske klavzule, zadeva odstopi v nadaljnji prekrškovni postopek, 

- Informacijskega pooblaščenca in Računsko sodišče RS obvesti o vsebini ugotovitev komisije in se jima 
predlaga, da iz svoje pristojnosti opravita inšpekcijski nadzor oziroma revizijo poslovanja pri javnem
zavodu, 

- Vlado RS, ki imenuje predstavnike ustanovitelja v svet določenega javnega zavoda, obvesti o vsebini 
ugotovitev komisije,

- Državnemu zboru RS priporoči, da naj v sklopu sprejemanja kodeksa oziroma pravil obnašanja za 
poslance Državnega zbora RS upošteva zaznana tveganja ter sprejme jasna navodila v zvezi z 
ravnanjem poslancev glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov kadar delujejo izven prostorov
Državnega zbora RS,

- Državnemu zboru RS priporoči, da prouči zaznana korupcijska tveganja in jih po potrebi vključi v svoj 
načrt integritete ter sprejme ustrezne ukrepe za njihovo pravočasno odkrivanje, preprečevanje in 
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odpravljanje ter določi nosilce posameznih ukrepov. Državni zbor RS najpozneje v treh mesecih od 
prejema priporočila obvesti komisijo o ugotovitvah in ukrepih, vezanih na zaznana korupcijska tveganja,

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

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 v zadevi št. 06216-14/2019 obravnaval predlog Ugotovitev o posameznem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06216-14/2019 se:

- sprejme predmetne zaključne ugotovitve,
- postopek ustavi, ker v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče potrditi obstoja kršitev iz 

pristojnosti komisije, 
- ugotovitve upoštevajo pri izdelavi sistemskega načelnega mnenja o kadrovanjih v subjektih javnega 

sektorja oziroma subjektih s prevladujočim vplivom države oziroma lokalnih skupnosti, 
- Vladi RS priporoča pregled poslovnika Vlade RS glede identificiranih tveganj v povezavi s predlaganjem 

in glasovanjem na dopisnih sejah Vlade RS in ji predlaga ureditev na način zagotavljanja kvoruma pri 
glasovanju,

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

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. 06212-8/2020 obravnaval Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06212-8/2020 se Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru umakne iz 4. točke 
dnevnega reda, ki je bil uvrščen na 6. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 28. 5. 2020, in se 
njegova obravnava ter odločanje uvrsti na eno od prihodnjih sej senata komisije.«.

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 v zadevi št. 06211-46/2020 obravnaval Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06211-46/2020 se sprejme Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru po ZIntPK, ki
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.

Senat komisije je v zadevi št. 06211-55/2019 obravnaval Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 8 »V zadevi št. 06211-55/2020 se sprejme Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru po ZIntPK, ki 
se ga, na podlagi sedmega odstavka 13. člena ZIntPK, posreduje v izjasnitev obravnavani osebi.«.
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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. 06204-4/2020 obravnaval predlog Odločbe in sprejel: 

SKLEP ŠT. 9 »V zadevi št. 06204-4/2020 se sprejme odločitev o vpisu lobistke v register lobistov.«.

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 v zadevi št. 06204-6/2020 obravnaval predlog Odločbe in sprejel: 

SKLEP ŠT. 10 »V zadevi št. 06204-6/2020 se sprejme odločitev o vpisu lobista v register lobistov.«.

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 

Pod točko Razno senat ni obravnaval nobene zadeve. 

Seja je bila končana ob 10:00 uri.

Zapisala: 
Petra Zajc, dr. Robert ŠUMI
Tajnica funkcionarja. PREDSEDNIK

Vložiti:
- zbirka dok. gradiva.
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