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Številka: 9000-13/2022/4 30005
Datum: 24. 3. 2022

ZAPISNIK
13. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 24. 3. 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 24. 
3. 2022, ob 10.00 uri, z naslednjim sklicanim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 12. seje senata Komisije
2. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
3. Predlog Odločbe o vpisu lobista v register lobistov
4. Predlog Poročila o nabavah izbranih občin in javnih zdravstvenih zavodov ob prvem valu epidemije COVID-
19
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:
mag. Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo, 
Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor, 
Sanja Marić, nadzornik višji svetovalec II,
Jan Repar, nadzornik višji svetovalec III,
Gregor Pirjevec, višji svetnik za upravne in sodne zadeve, 
Iva Gruden, svetnik za odnose z javnostmi, 
Milena Podjed-Fabjančič, višji svetnik za pravna vprašanja. 

Upravičeno odsotni:
Rado Jože Kerč, pomočnik predsednika Komisije,
Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor,
Maša Jesenšek, svetnik za odnose z javnostmi. 
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K točki 1

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 13. seje senata Komisije, z dne 24. 3. 2022, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »V predlogu dnevnega reda 13. seje senata Komisije, z dne 24. 3. 2022, se gradivo iz 3. točke 
obravnava v 5. točki, zato se točke dnevnega reda preštevilčijo, in sicer tako, da se dnevni red glasi:

1. Potrditev Zapisnika 12. seje senata Komisije
2. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
3. Predlog Poročila o nabavah izbranih občin in javnih zdravstvenih zavodov ob prvem valu epidemije COVID-
19
4. Razno«.

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 12. seje senata Komisije, z dne 17. 3. 2022, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 12. seje senata Komisije, z dne 17. 3. 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.

K točki 2

Senat Komisije je v zadevi št. 06211-40/2021/20 obravnaval predlog Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru 
in sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06211-40/2021/20 se:

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

- preuči 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 3

Senat Komisije je v zadevi št. 0607-2/2020/268 obravnaval predlog Poročila o nabavah izbranih občin in javnih 
zdravstvenih zavodov ob prvem valu epidemije COVID-19 in sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 0607-2/2020/268 se:
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- sprejme Poročilo ter Povzetek poročila;
- Poročilo posreduje v seznanitev Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za zdravje, Združenju mestnih 

občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije ter določenim lokalnim skupnostim in javnim zdravstvenim 
zavodom;

- Poročilo in Povzetek poročila, z upoštevanjem določb zakona, ki ureja varovanje osebnih podatkov, 
objavita na spletni strani Komisije;

- v zadevah zaznanih sumov kršitev iz pristojnosti drugih organov pripravijo odstopi zadev pristojnim 
organom.«.

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. 06200-1/2022/5 obravnaval predlog Dovoljenja za sklenitev pogodbe brez 
protikorupcijske klavzule in sprejel: 

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06200-1/2022/5 se sprejme Dovoljenje za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske 
klavzule.«.

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. 06200-2/2022/10 obravnaval predlog Dovoljenja za sklenitev pogodbe brez 
protikorupcijske klavzule in sprejel: 

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06200-2/2022/10 se:

- sprejme Dovoljenje za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule;
- Dovoljenje objavi na spletnih straneh Komisije, ko objava ne more več vplivati na sklenitev 

pogodbe. O prenehanju razloga zadržanja objave mora vlagatelj zahteve nemudoma obvestiti 
Komisijo.«.

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

Pred obravnavno in odločanjem o zadevi št. 06204-8/2022/3 je dr. Robert Šumi (predsednik), na podlagi 
drugega odstavka 21. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21), iz 
utemeljenih razlogov zapustil sejo senata.

Senat Komisije je v zadevi št. 06204-8/2022/3 obravnaval predlog Odločbe o vpisu lobista v register lobistov in 
sprejel: 

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06204-8/2022//3 se sprejme Odločba o vpisu lobista v register lobistov.«.
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Senat Komisije je odločal v sestavi: Simon Savski (namestnik predsednika) in David Lapornik (namestnik 
predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

Seja je bila končana ob 11.00 uri.

Zapisala: Simon SAVSKI
Milena Podjed Fabjančič   NAMESTNIK PREDSEDNIKA
višji svetnik za pravna vprašanja
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