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ZAPISNIK
7. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 4. 6. 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 4. 6.
2020, ob 10.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Potrditev Zapisnika 6. seje senata komisije
2. Obravnava Osnutkov ugotovitev o konkretnih primerih
3. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
4. Obravnava Zaključnega poročila
5. 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:
Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave,
Barbara Fürst, pomočnica vodje Centra za integriteto in preventivo,
Betka Pajnič, višja nadzornica za premoženjsko stanje,
Anja Perc, višja nadzornica za omejevanje korupcije,
David Lapornik, višji nadzornik za omejevanje korupcije,
Maja Kuralt, nadzornica za premoženjsko stanje,
Maša Jesenšek, višja svetovalka za odnose z javnostmi,
Milena Podjed Fabjančič, višja svetovalka komisije za pravna vprašanja.
Upravičeno odsotni:
Mojca Beliš Potočnik, nadzornica za nasprotje interesov,
Žarko Lipovec, nadzornik za premoženjsko stanje,
Petra Zajc, tajnica funkcionarja.
K točki 1
Senat komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 7. seje senata komisije, z dne 4. 6. 2020, ter sprejel:
SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 7. seje senata komisije, z dne 4. 6. 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.
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Senat komisije je obravnaval Zapisnik 6. seje senata komisije, z dne 28. 5. 2020, ter sprejel:
SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 6. seje senata komisije 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.
K točki 2
Senat komisije je v zadevi št. 06216-8/2019 obravnaval Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel:
SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06216-8/2019 se:
-

-

sprejme Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru ter se, skladno z določili sedmega odstavka 13.
člena ZIntPK, posreduje obravnavanim osebam v izjasnitev;
Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru zaradi sumov storitve kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, z vso pridobljeno dokumentacijo, odstopi Policiji;
zaradi nejasnosti, nesledljivosti, netransparentnosti ter nezadostne zakonske ureditve v povezavi z
določitvijo višine prejemkov poslovodnih oseb v določeni gospodarski družbi, nadzornemu svetu te
gospodarske družbe ter Vladi Republike Slovenije kot skupščini te gospodarske družbe poda
priporočilo, da sprejme politiko prejemkov za predsednika in člane uprave te gospodarske družbe, ki
bo ustrezno opredelila višino osnovnega in variabilnega dela plače navedenih oseb ter opredelila
vse ostale dodatke, nagrade in bonitete, ki osebam pripadajo, vključno z natančno opredelitvijo
ravnanj in ukrepov v primeru predčasnega prenehanja mandata, ki ni eksaktno določeno s
področnim zakonom, predvsem v delu, ki se nanaša na sporazumno prekinitev funkcije ter dodelitev
odpravnine in določitev njene višine, zagotovitev delovnega mesta znotraj družbe (ali družb) v lasti
Republike Slovenije ali upravljanju te gospodarske družbe ter določitev ostalih bonitet ob
predčasnem sporazumnem prenehanju funkcije poslovodne osebe določene gospodarske družbe;
pristojnemu ministrstvu v povezavi s prakso, ki jo komisija glede odpravnin ter zagotavljanja
delovnih mest sicer sporazumno razrešenim poslovodnim osebam (in to celo na predlog
poslovodnih oseb samih) zaznava na področju korporativnega upravljanja družb s kapitalsko
naložbo Republike Slovenije, poda pobuda za ustrezno ureditev navedene materije na zakonski
ravni ter se jih seznani z zaznano prakso v povezavi z odpravninami.«.

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. 06212-4/2020 obravnaval Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel:
SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06212-4/2020 se sprejme Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru po ZIntPK in se
ga, na podlagi sedmega odstavka 13. člena ZIntPK, posreduje v izjasnitev obravnavani/odgovorni osebi določene
lokalne skupnosti.«.
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.
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Senat komisije je v zadevi št. 06215-23/2019 obravnaval Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel:
SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06215-23/2019 se:
-

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

-

zadeva umesti v 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 3
Senat komisije je v zadevi št. 06031-6/2019 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel:
SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06031-6/2019 se postopek nadzora nad premoženjskim stanjem zoper zavezanca
ustavi. Zavezancu se z dopisom pojasni, kako je potrebno pravilno prijaviti premoženjsko stanje ob nastopu,
prenehanju funkcije ali spremembe premoženjskega stanja v času opravljanja funkcije in se ga pozove, da
celovito prijavi premoženjsko stanje.«.
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. 06210-53/2017 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel:
SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06210-53/2017 se:
-

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

-

prijava in ugotovitve komisije v delu, ki se nanašajo na očitke glede uporabe službenega vozila s strani
bivšega funkcionarja v zasebne namene ter v zvezi s predlogom za povišanje proračuna v določenem
javnem zavodu z namenom, da se zaposli oseba, ki se ne more zaposliti v določenem občinskem
organu, odstopi pristojni policijski upravi,

-

ugotovitve v zvezi s spremembo statuta določene lokalne skupnosti in Poslovnika določene lokalne
skupnosti, odstopijo občinskemu svetu določene lokalne skupnosti v pristojno reševanje,

-

prijava in ugotovitve komisije v delu, ki se nanašajo na očitek nezakonitega izplačila povračila stroškov
prevoza na delo in z dela zaposlenim v določeni lokalni skupnosti, odstopi v pristojno reševanje
Inšpektoratu Republike Slovenije za delo,

-

prijava in ugotovitve komisije v delu, ki se nanašajo na neupoštevanje mnenja Službe za lokalno
samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo, v zvezi z ureditvijo uporabe službenega vozila v zasebne
namene s strani funkcionarja, odstopijo v pristojno reševanje Ministrstvu za javno upravo,

-

o ukrepih oziroma postopanju obvesti prijavitelja ter
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-

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. 06034-1/2018 obravnaval Zaključno poročilo po opravljenem rednem nadzoru
premoženjskega stanja zavezancev in sprejel:
SKLEP ŠT. 8 »V zadevi št. 06034-1/2018 se postopek nadzora premoženjskega stanja ustavi.«.
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
Mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) je dr. Roberta Šumija (predsednika komisije) in Simona Savskega
(namestnika predsednika) seznanil s sprejetim sklepom 1. sestanka Strateškega sveta za debirokratizacijo na
davčnem, gospodarskem in okoljskem področju, z dne 29. 5. 2020, s katerim je bil kot član imenovan v tri ožje
delovne skupine na gospodarskem, na davčnem in okoljskem področju, ki so oblikovane v okviru Strateškega
sveta za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. Po seznanitvi je senat sprejel:
SKLEP ŠT. 9
»1. Mag. Uroš Novak je kot namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije član treh ožjih delovnih
skupin na gospodarskem, na davčnem in okoljskem področju, ki so oblikovane v okviru Strateškega sveta za
debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju.
2. V okviru svojih pristojnosti Komisija za preprečevanje korupcije sodeluje s Strateškim svetom za
debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju.«.
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.
Seja je bila končana ob 12.00 uri.
Zapisala:
Milena Podjed Fabjančič
višja svetovalka komisije za pravna vprašanja

dr. Robert ŠUMI
PREDSEDNIK

Vložiti:
- zbirka dok. gradiva.
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