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Številka: 9000-37/2021/4 32002 
Datum: 19. 8. 2021

ZAPISNIK
37. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 19. 8. 2021

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 19. 8. 
2021 ob 11:00 uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 36. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
3. Predlog Opozorila o nezdružljivosti funkcij
4. 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:
Rado Jože Kerč, pomočnik predsednika Komisije,
Breda Demšar-Petretič, vodja Urada Komisije,
Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor,
Barbara Fürst, pomočnik vodje Službe za preventivo,
Gregor Pirjevec, svetnik za evropsko in mednarodno sodelovanje,
dr. Jure Škrbec, nadzornik svetnik, 
David Lapornik, nadzornik svetnik,
Sanja Marić, nadzornik višji svetovalec II,

Upravičeno odsotni:
Mojca Beliš Potočnik, nadzornik višji svetovalec II,
Milena Podjed-Fabjančič, višji svetnik za pravna vprašanja,
Maša Jesenšek, svetnik za odnose z javnostmi.

K točki 1

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 37. seje senata Komisije z dne 19. 8. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 37. seje senata Komisije z dne 19. 8. 2021 se potrdi.«.
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Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in 
Simon Savski (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

Senat Komisije je obravnaval Zapisnik 36. seje senata Komisije z dne 22. 7. 2021 ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 36. seje senata Komisije z dne 22. 7. 2021 se potrdi.«.

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

K točki 2

Senat Komisije je v zadevi št. 06210-33/2021/17 obravnaval Ugotovitve s Priporočili in sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06210-33/2021/17 se:

- postopek pred Komisijo ustavi, ker v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče potrditi 
obstoja kršitev iz pristojnosti Komisije,

- v zvezi zaznanih korupcijskih tveganj (neusklajenost internih oziroma ustanovitvenih aktov javnega 
zavoda ter pomanjkanje sodelovanja Sveta zavoda pri pomembnejših odločitvah) izda priporočila 
določeni občini in javnemu zavodu za preprečevanje zaznanih korupcijskih tveganj, 

- določeni občini in javnemu zavodu predlaga preučitev in opredelitev do zaznanih korupcijskih tveganj v 
okviru Načrta integritete.

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

Senat Komisije je v zadevi št. 06210-90/2021/11 obravnaval Ugotovitve s Priporočili in sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06210-90/2021/11 se:

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

- v zvezi zaznanih korupcijskih tveganj v okviru vodenja evidenčnih postopkov s strani določene občine 
in javnega podjetja izda priporočila za preprečevanje zaznanih korupcijskih tveganj; 

- zadevo zaradi suma storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj odstopi določeni policijski upravi;

- zadevo zaradi suma dogovora razdelitve trga (dogovora med ponudniki) odstopi Agenciji Republike 
Slovenije za varstvo konkurence;

- zadevo zaradi suma negospodarnega ravnanja odstopi Računskemu sodišču Republike Slovenije;

- določeni občini priporoča, da identificirana korupcijska tveganja ustrezno obravnava v postopku 
izdelave oziroma posodobitve načrta integritete
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- o zaključku postopka obvesti prijavitelja.«.

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

Senat Komisije je v zadevi št. 06210-32/2021/18 obravnaval Ugotovitve s Priporočili in sprejel: 

SKLEP ŠT. 5 »Postopek v zadevi št. 06210-32/2021/18 se:

- ne zaključi in se nadaljuje z obravnavo zadeve;
- nosilcu zadeve se podajo navodila in usmeritve za nadaljnja opravila v zvezi z zadevo.

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

Senat Komisije je v zadevi št. 06210-312/2020/18 obravnaval Ugotovitve s Priporočili in sprejel: 

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06210-312/2020/18 se:

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

- v zvezi z zaznanimi korupcijskimi tveganji ministrstvu izda priporočila za ustrezno upravljanje 
korupcijskih tveganj, 

- o ugotovitvah Komisije obvesti Računsko sodišče Republike Slovenije s predlogom, da izvedejo 
revizijo oddaje javnega naročila.«.

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

K točki 3

Senat Komisije je v zadevi št. 06244-8/2021/4 obravnaval predlog Opozorila o nezdružljivosti funkcij in sprejel: 

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06244-8/2021/4 se Opozorilo o nezdružljivosti funkcij sprejme.«.

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

K točki 4

Senat Komisije je v zadevi št. 1005-2/2020/18  obravnaval predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Komisije za preprečevanje korupcije v plačne razrede in sprejel: 
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SKLEP ŠT. 8 »V zadevi št. 1005-2/2020/18 se Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uvrstitvi delovnih 
mest javnih uslužbencev Komisije za preprečevanje korupcije v plačne razrede sprejme.«.

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

Seja je bila končana ob 12:30 uri.

Zapisal:              
Albert Nabernik    
Pomočnik vodje Službe za nadzor                                                                   

Poslano:
zbirka dok. gradiva.

Simon SAVSKI
NAMESTNIK PREDSEDNIKA
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