
Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
tel.: 01 400 5710
anti.korupcija@kpk-rs.si / www.kpk-rs.si

1/4

Številka: 9000-11/2020/3 21015
Datum: 18. 6. 2020

ZAPISNIK
9. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 18. 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 18. 6. 
2020, ob 10.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 8. seje senata komisije
2. Predlog za uvedbo preiskave
3. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
4. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
5. Obravnava Osnutkov ugotovitev o konkretnih primerih
6. Razno

Prisotna člana komisije:
dr. Robert Šumi, predsednik 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,
Gregor Pirjevec, višji svetovalec za evropsko in mednarodno sodelovanje,
mag. Martina Josić, nadzornica za nasprotje interesov,
dr. Jure Škrbec, višja nadzornik za omejevanje korupcije, 
Milena Podjed Fabjančič, višja svetovalka komisije za pravna vprašanja,
Petra Zajc, tajnica funkcionarja.

Upravičeno odsotni:
mag. Uroš Novak, namestnik predsednika senata komisije,
Mojca Beliš Potočnik, nadzornica za nasprotje interesov,
Maša Jesenšek, višja svetovalka za odnose z javnostmi.

K točki 1

Senat komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 9. seje senata komisije, z dne 18. 6. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 9. seje senata komisije, z dne 18. 6. 2020, se potrdi.«.

Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik komisije) in Simon Savski (namestnik 
predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.
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Senat komisije je obravnaval Zapisnik 8. seje senata komisije, z dne 11. 6. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 8. seje senata komisije z dne 11. 6. 2020 se potrdi.«.

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

K točki 2

Senat komisije je v zadevi št. 06212-10/2020 obravnaval Predlog za uvedbo preiskave in sprejel:

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06212-10/2020 se:

- predlog za uvedbo preiskave sprejme,
- zadeva v nadaljnji prekrškovni postopek odstopi pooblaščeni uradni osebi komisije.«.

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

K točki 3 

Senat komisije je v zadevi št. 06216-3/2020 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06216-3/2020 se:

- postopek ustavi, 
- o ugotovitvah obvesti prijavitelja.«.

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

Senat komisije je v zadevi št. 06244-20/2019 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06244-20/2019 se:

- postopek ustavi;
- zadeva umesti v mesečno poročilo o delu komisije.«.

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

Senat komisije je v zadevi št. 06210-332/2019 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06210-332/2019 se Ugotovitve o posameznem primeru umaknejo iz 3. točke 
dnevnega reda, ki so bile uvrščene na 9. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 18. 6. 2020, in 
se njihova obravnava ter odločanje uvrsti na eno od prihodnjih sej senata komisije.«.

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



KPK, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
tel.: 01 400 5710 
anti.korupcija@kpk-rs.si / www.kpk-rs.si

3/4

K točki 4 

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

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06211-18/2020 se:

- sprejmejo Ugotovitve o konkretnem primeru;
- Ugotovitve o konkretnem primeru s pravnim poukom vročijo obravnavani osebi;
- z ugotovitvami komisije o postopku s prijavo v konkretnem primeru seznani določen svet javnega 

zavoda;
- z ugotovitvami komisije o postopku s prijavo v konkretnem primeru seznani določen inšpektorat;
- zadeva v nadaljnji prekrškovni postopek odstopi pooblaščeni uradni osebi komisije;
- Ugotovitve o konkretnem primeru umestijo v mesečno poročilo o delu komisije.«.

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

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

SKLEP ŠT. 8 »V zadevi št. 06211-55/2019 se:

- sprejmejo Ugotovitve o konkretnem primeru;
- Ugotovitve o konkretnem primeru s pravnim poukom vročijo obravnavani osebi;
- z ugotovitvami komisije o postopku s prijavo v konkretnem primeru seznani določen svet javnega 

zavoda;
- zadeva v nadaljnji prekrškovni postopek odstopi pooblaščeni uradni osebi komisije;
- Ugotovitve o konkretnem primeru umestijo v mesečno Poročilo o delu komisije.«.

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

K točki 5 

Senat komisije je v zadevi št. 06211-30/2020 obravnaval Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 9 »V zadevi št. 06211-30/2020 se sprejme osnutek ugotovitev o konkretnem primeru po ZIntPK in se 
jih, na podlagi sedmega odstavka 13. člena ZIntPK, posreduje v izjasnitev obravnavani oseb.«.

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

Senat komisije je v zadevi št. 06211-42/2020/10 obravnaval Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 10 »V zadevi št. 06211-42/2020/10 se sprejme osnutek ugotovitev o konkretnem primeru po ZIntPK 
in 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) in Simon Savski (namestnik 
predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.
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Senat komisije je v zadevi št. 06211-42/2020/12 obravnaval Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 11 »V zadevi št. 06211-42/2020/12 se sprejme osnutek ugotovitev o konkretnem primeru po ZIntPK 
in 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) 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 11.15 uri.

Zapisala: 
Milena Podjed-Fabjančič              dr. Robert ŠUMI
višja svetovalka komisije za pravna vprašanja                    PREDSEDNIK

Vložiti:
- zbirka dok. gradiva.
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