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Številka: 9000-50/2021/4 30005
Datum: 18. 11. 2021

ZAPISNIK
50. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 18. 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 18. 11. 2021, ob 
12:00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 49. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
3. Predlog Sklepa o spremembi Ugotovitev 
4. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
5. Predlog za uvedbo preiskave glede ugotavljanja nasprotja interesov 
6. Predlog Odločbe o vpisu lobista v register lobistov
7. Obravnava Ugotovitev
8. 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,
mag. Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo,
Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor, 
dr. Jure Škrbec, nadzornik svetnik,
Sanja Marić, nadzornik višji svetovalec II,
Gaja Kovač, višji svetovalec za preventivo III, 
Žarko Lipovec, nadzornik višji svetovalec III,
Gregor Pirjevec, višji svetnik za upravne in sodne zadeve,
Maša Jesenšek, svetnik za odnose z javnostmi.

Upravičeno odsotna:
Milena Podjed-Fabjančič, višji svetnik za pravna vprašanja.
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K točki 1

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 50. seje senata Komisije z dne 18. 11. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 50. seje senata Komisije z dne 18. 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 49. seje senata Komisije z dne 10. 11. 2021 ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 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.

K točki 2

Senat Komisije je v zadevi št. 06210-142/2021 obravnaval predlog Ugotovitev s Priporočili in sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06210-142/2021/34 se: 

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

- v zvezi z zaznanimi korupcijskimi tveganji določenemu ministrstvu izdajo priporočila za učinkovitejše upravljanje 
zaznanih korupcijskih tveganj z zaprosilom, da ministrstvo Komisijo obvesti o sprejetih ukrepih najkasneje v treh 
mesecih od prejema priporočil;

- zadevo 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. 06210-274/2020 obravnaval predlog Sklepa o spremembi Ugotovitev in sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »Sprejme se sklep št. 06210-274/2020/20 z dne 18. 11. 2021.«.

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. 06211-50/2021 obravnaval predlog Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06211-50/2021/23 se:
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- sprejme Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru, ki se ga na podlagi sedmega odstavka 13. člena ZIntPK 
posreduje v izjasnitev obravnavani osebi;

- preuči možnost uvedbe prekrškovnega postopka zoper obravnavano osebo, saj se kot uradna oseba v nasprotju 
z določbo prvega odstavka 38. člena ZintPK ni izločila iz postopka obravnave in odločanja o zadevi in ni pisno 
obvestila neposredno nadrejenega oziroma predstojnika;

- po končanem postopku določen javni zavod kot zavezanca za izdelavo načrta integritete opozori, naj načrt 
integritete ustrezno posodobi glede na zaznana tveganja v povezavi z nasprotjem interesov. «.

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. 06211-40/2021 obravnaval predlog za uvedbo preiskave glede ugotavljanja nasprotja 
interesov in sprejel: 

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06211-40/2021/8 se:

- uvede postopek ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov zoper določeno uradno osebo;
- preuči možnost uvedbe prekrškovnega postopka zoper določeno 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 
ostalih članov kolektivnega organa.«.

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 6

Senat Komisije je v zadevi št. 06204-10/2021 obravnaval predlog Odločbe o vpisu lobista v register lobistov in sprejel: 

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06204-10/2021/6 se sprejme Odločba o vpisu lobista v register lobistov.«.

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 7

Senat Komisije je v zadevi št. 06031-5/2021 obravnaval predlog Ugotovitev in sprejel: 

SKLEP ŠT. 8 »V zadevi št. 06031-5/2021/11 se:

- postopek nadzora nad premoženjskim stanjem zavezanca ustavi;
- zaradi ugotovljenih nepravilnosti zadeva odstopi v reševanje pooblaščeni osebi za vodenje prekrškovnih 

postopkov;
- zavezancu z dopisom pojasni, kako je potrebno pravilno prijaviti premoženjsko stanje ob nastopu, prenehanju 

funkcije ali spremembe premoženjskega stanja v času opravljanja funkcije.«.
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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.

K točki 8

Senat Komisije pod točko Razno ni obravnaval nobene zadeve.

Seja je bila končana ob 13:00  uri.

Zapisal:             
Albert NABERNIK                                                                                              dr. Robert ŠUMI               
Pomočnik vodje Službe za nadzor                                                                        PREDSEDNIK
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