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Številka: 9000-48/2021/4 30005
Datum: 3. 11. 2021

ZAPISNIK
48. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 3. 11. 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 3. 11. 
2021, ob 9.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 47. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
3. Obravnava Ugotovitev
4. Predlog glede uvedbe postopka ugotavljanja obstoja vzročne zveze
5. Razno

Prisotni člani Komisije:
dr. Robert Šumi, predsednik senata Komisije, 
Simon Savski, namestnik predsednika senata Komisije,
David Lapornik, namestnik predsednika senata Komisije.

Ostali prisotni:
Rado Jože Kerč, pomočnik predsednika Komisije,
Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor,
Barbara Fürst, pomočnik vodje Službe za preventivo,
Martina Josić, nadzornik višji svetovalec III, 
Gregor Pirjevec, višji svetnik za upravne in sodne zadeve,
Maša Jesenšek, svetnik za odnose z javnostmi,
Milena Podjed-Fabjančič, višji svetnik za pravna vprašanja.

Upravičeno odsotna:
Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor,
Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor. 
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K točki 1

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 48. seje senata Komisije z dne 3. 11. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 48. seje senata Komisije z dne 3. 11. 2021 se potrdi.«.

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

Senat Komisije je obravnaval Zapisnik 47. seje senata Komisije z dne 28. 10. 2021 ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 47. seje senata Komisije z dne 28. 10. 2021 se potrdi.«.

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

K točki 2

Senat Komisije je v zadevi št. 06210-240/2021/8 obravnaval predlog Ugotovitev s Priporočili in sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06210-240/2021/8 se:

- postopek ustavi;

- izdajo priporočila;

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

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

K točki 3

Senat Komisije je v zadevi št. 06244-24/2020/120 obravnaval predlog Ugotovitev in sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06244-24/2020/120 se:

- sprejmejo predmetne ugotovitve;

- pooblaščena uradna oseba preuči možnost uvedbe prekrškovnega postopka zoper določene 
posameznike;

- pooblaščencu obravnavane osebe posreduje odgovor na podano Izjavo in poziv za spremembo 
opozorila;

- na podlagi tretjega odstavka 29. člena ZIntPK obvesti o javnost o tem, da so določeni posamezniki v 
nezdružljivosti funkcij; 

- o zaznanih praksah določenih lokalnih skupnosti občin obvesti pristojno ministrstvo in občine.«.
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Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik), Simon Savski (namestnik predsednika) in 
David Lapornik (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

Senat Komisije je v zadevi št. 06244-11/2020/56 obravnaval predlog Ugotovitev in sprejel: 

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06244-11/2020/56 se:

- sprejmejo predmetne ugotovitve;

- pooblaščena uradna oseba preuči možnost uvedbe prekrškovnega postopka;

- na podlagi tretjega odstavka 29. člena ZIntPK obvesti o javnost o tem, da so določeni posamezniki v 
nezdružljivosti funkcij.«.

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

K točki 4

Senat Komisije je v zadevi št. 06223-2/2021/6 obravnaval Predlog uvedbe postopka obstoja vzročne zveze in 
sprejel: 

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06223-2/2021/6 se postopek ugotavljanja obstoja vzročne zveze ne uvede in se o 
tem obvesti prijavitelja.«.

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

K točki 5

Senat Komisije pod točko Razno ni obravnaval nobene zadeve.

Seja je bila končana ob 10.30 uri.

Zapisala: dr. Robert ŠUMI
Milena Podjed-Fabjančič                  PREDSEDNIK
Višji svetnik za pravna vprašanja
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