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Številka: 9000-1/2022/4 30005
Datum: 6. 1. 2022

ZAPISNIK
1. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 6. 1. 2022

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 6. 1. 
2022, ob 11.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 57. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev s Priporočili 
3. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog za uvedbo postopka preiskave
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, 
Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor, 
mag. Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo, 
mag. Andreja Kokalj, nadzornik svetnik, 
Damir Rozman, nadzornik višji svetovalec III, 
mag. Martina Josić, nadzornik višji svetovalec III, 
Sanja Marič, nadzornik višji svetovalec II,
Maša Jesenšek, svetnik za odnose z javnostmi,
Gregor Pirjevec, višji svetnik za upravne in sodne zadeve,
Milena Podjed-Fabjančič, višji svetnik za pravna vprašanja. 
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K točki 1

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 1. seje senata Komisije, z dne 6. 1. 2022, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 1. seje senata Komisije, z dne 6. 1. 2022, 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 57. seje senata Komisije, z dne 27. 12. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 57. seje senata Komisije, z dne 27. 12. 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. 06210-189/2021/11 obravnaval predlog Ugotovitev s Priporočili in sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06210-189/2021/11 se:

- postopek ustavi;

- v zvezi z zaznanimi korupcijskimi tveganji določenemu javnemu zavodu in ministrstvu izdajo priporočila; 

- določenemu javnemu zavodu izda priporočilo, da upravljanje korupcijskih tveganj preuči v okviru Načrta 
integritete;

- 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.

Senat Komisije je v zadevi št. 06210-39/2019/62 obravnaval predlog Ugotovitev s Priporočili in sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06210-39/2019/62 se:

- postopek ustavi;
- z ugotovitvami seznani obravnavane osebe;
- v zvezi z zaznanimi korupcijskimi tveganji določenemu javnemu zavodu in občini 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.
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Uslužbenka Komisije, mag. Andreja Kokalj, je še pred obravnavno in odločanjem o zadevi št. 06210-
263/2021/6, zaradi osebnih stikov, ki jih imajo njeni družinski člani z nekaterimi osebami v zadevi, zapustila 
sejo. 

Senat Komisije je v zadevi št. 06210-263/2021/6 obravnaval predlog Ugotovitev s Priporočili in sprejel: 

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06210-263/2021/6 se:

- postopek ustavi;

- v zvezi z zaznanimi korupcijskimi tveganji določeni občini izdajo priporočila;

- v zvezi z zaznanimi korupcijskimi tveganji v zadevi pripravi splošno priporočilo, ki se, skupaj s sistemskim 
pojasnilom o lobiranju, posreduje vsem občinam;

- upravljanje korupcijskih tveganj preuči v okviru Načrta integritete določene občine;

- o zaključku postopka obvesti Nadzorni odbor določene občine;

- 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.

Po končani obravnavi in odločanju o zadevi št. 06210-263/2021/6 je uslužbenka Komisije, mag. Andreja Kokalj,
ponovno pristopila k seji.

K točki 3

Senat Komisije je v zadevi št. 06216-14/2021/11 obravnaval Ugotovitve o konkretnem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06216-14/2021/11 se:

- sprejmejo ugotovitve o konkretnem primeru, ki se s pravnim poukom vročijo obravnavani osebi;

- ugotovitve o konkretnem primeru, skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe, skladno z določbo šestega 
odstavka 11. člena ZIntPK, po preteku roka za vložitev tožbe v upravnem sporu oziroma po odločitvi 
sodišča, predstavijo javnosti z objavo na spletni strani Komisije oziroma se ravna v skladu s sedmim 
odstavkom 11. člena ZIntPK;

- 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.
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Senat Komisije je v zadevi št. 06211-50/2021/26 obravnaval Ugotovitve o konkretnem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06211-50/2021/26 se:

- sprejmejo Ugotovitve o konkretnem primeru, ki se s pravnim poukom vročijo obravnavani osebi;
- 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 4

Senat Komisije je v zadevi št. 06211-25/2021/19 obravnaval Predlog za uvedbo postopka preiskave in sprejel: 

SKLEP ŠT. 8 »V zadevi št. 06211-25/2021/19 se Predlog za uvedbo postopka preiskave sprejme.«.

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. 06211-87/2021/7 obravnaval Predlog za uvedbo postopka preiskave in sprejel: 

SKLEP ŠT. 9 »V zadevi št. 06211-87/2021/7:

- se predlog za uvedbo postopka preiskave sprejme;
- pooblaščena uradna oseba prouči možnost uvedbe prekrškovnega postopka.«.

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 12.30 uri.

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