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Številka: 9000-49/2021/4 30005
Datum: 10. 11. 2021

ZAPISNIK
49. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 10. 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 10. 
11. 2021, ob 10.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 48. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
3. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog za uvedbo preiskave glede ugotavljanja nasprotja interesov
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,
Anja Perc, nadzornik svetnik, 
Sanja Marić, nadzornik višji svetovalec II,
Damir Rozman, nadzornik višji svetovalec II, 
Gregor Pirjevec, višji svetnik za upravne in sodne zadeve,
Maša Jesenšek, svetnik za odnose z javnostmi,
Petra Zajc, strokovni sodelavec VII/I.

Upravičeno odsotna:
Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo, 
Milena Podjed-Fabjančič, višji svetnik za pravna vprašanja.
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K točki 1

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 49. seje senata Komisije z dne 10. 11. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 49. seje senata Komisije z dne 10. 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 48. seje senata Komisije z dne 3. 11. 2021 ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 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.

K točki 2

Senat Komisije je v zadevi št. 06210-42/2021/14 obravnaval predlog Ugotovitev s Priporočili in sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06210-42/2021/14 se:

- postopek ustavi;

- izdajo priporočila;

- o izdanih priporočilih obvesti nadzorni svet in direktorja določenega javnega podjetja;

- o zaključku postopka obvesti določeni občini;

- 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. 06216-11/2020/32 obravnaval predlog Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
in sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06216-11/2020/32 se:

- sprejme Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru, ki se ga na podlagi četrtega odstavka 13. člena 
ZIntPK posreduje v izjasnitev obravnavani osebi.«.



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

3/4

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. 06211-59/2021/22 obravnaval predlog za uvedbo preiskave glede ugotavljanja 
nasprotja interesov in sprejel: 

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06211-59/2021/22 se:

- uvede postopek preiskave ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov in njegovih posledic v 
zadevi, vodeni zoper uradno osebo;

- preuči možnost uvedbe prekrškovnega postopka zoper uradno osebo, saj se v nasprotju z določbo 
prvega odstavka 38. člena ZIntPK ni izločila iz postopka obravnave in odločanja o zadevi in pisno ni 
obvestila ostale člane kolektivnega organa in

- v delu, ki se nanaša na posredovanje odgovorov določeni gospodarski družbi pripravi predlog za 
uvedbo postopka na lastno pobudo.«.

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 je v zadevi št. 06210-282/2020/24 obravnaval predlog Sklepa glede vloge za vpogled v spis in 
sprejel: 

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06210-282/2020/24 se:

- zaprosilu prosilca za vpogled v spis delno ugodi;

- prosilcu dokumentacija posreduje po elektronski pošti.«.

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. 06210-282/2020/25 obravnaval predlog Sklepa glede vloge za vpogled v spis in 
sprejel: 

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06210-282/2020/25 se:

- zaprosilu prosilca za vpogled v spis delno ugodi;

- prosilcu dokumentacija posreduje po elektronski pošti.«.

Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik), Simon Savski (namestnik predsednika) in 
David Lapornik (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.
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Seja je bila končana ob 11.00 uri.

Zapisala: dr. Robert ŠUMI
Petra Zajc                  PREDSEDNIK
Strokovni sodelavec VII/I


	B5EE0D7D86D45F09C125879200470D8E_0.in.docx

		2021-11-22T10:50:17+0100
	Robert Šumi




