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Številka: 9000-45/2022/4 30005

Datum: 24. 11. 2022

ZAPISNIK

45. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 24. 11. 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. 11. 2022, 

ob 10.15 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 43. seje senata Komisije in Zapisnika 44. seje (dopisna seja) senata Komisije

2. Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru

3. Predlog Ugotovitev s priporočili 

4. Predlog za uvedbo postopka preiskave

5. Razno

Prisotna člana Komisije:

dr. Robert Šumi, predsednik,

David Lapornik, namestnik predsednika.

Ostali prisotni:

Rado Jože Kerč, pomočnik predsednika Komisije, 

Anja Perc, nadzornik svetnik,

mag. Vita Habjan Barborič, vodje Službe za preventivo,

Katja Belec, pravni svetovalec svetnik,

dr. Jure Škrbec, nadzornik svetnik,

Sanja Marić, nadzornik višji svetovalec II,

Mojca Beliš Potočnik, nadzornik višji svetovalec II,

Martina Vuksanović, nadzornik svetovalec,

Gregor Pirjevec, višji svetnik za upravne in sodne zadeve,

Anja Kampuš, svetnik za odnose z javnostmi,

Milena Podjed-Fabjančič, višji svetnik za pravna vprašanja.

Upravičeno odsotna:

Simon Savski, namestnik predsednika,

Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor.
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K točki 1

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 45. seje senata Komisije, z dne 24. 11. 2022, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 45. seje senata Komisije, z dne 24. 11. 2022, se potrdi.«.

Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik) in David Lapornik (namestnik predsednika). Odločitev je 

bila sprejeta SOGLASNO.

Senat Komisije je obravnaval Zapisnik 43. seje senata Komisije, z dne 15. 11. 2022, in sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 43. seje senata Komisije, z dne 15. 11. 2022, se potrdi.«.

Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik) in David Lapornik (namestnik predsednika). Odločitev je 

bila sprejeta SOGLASNO.

Senat Komisije je obravnaval Zapisnik 44. seje (dopisna seja) senata Komisije in sprejel:

SKLEP ŠT. 3 »Zapisnik 44. seje (dopisna seja) senata Komisije se potrdi.«.

Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik) in David Lapornik (namestnik predsednika). Odločitev je 

bila sprejeta SOGLASNO.

K točki 2

Senat Komisije je v zadevi št. 06212-9/2022/8 obravnaval Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06212-9/2022/8 se:

- sprejmejo ugotovitve o konkretnem primeru in se s pravnim poukom vročijo določeni občini, ki jo zastopa župan;

- določeno občino pozove k uveljavitvi ničnosti poslov;

- zadeva umesti v Poročilo o delu Komisije.«.

Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik) in David Lapornik (namestnik predsednika). Odločitev je 

bila sprejeta SOGLASNO.

Senat Komisije je v zadevi št. 06211-58/2022-23 obravnaval Predlog Ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06211-58/2022-23 se:

- sprejmejo ugotovitve o konkretnem primeru in se s pravnim poukom vročijo obravnavani uradni osebi;

- zadeva umesti v Poročilo o delu Komisije.«.

Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik) in David Lapornik (namestnik predsednika). Odločitev je 

bila sprejeta SOGLASNO.
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K točki 3

Senat Komisije je v zadevi št. 06210-262/2022/5 obravnaval Predlog ugotovitev s Priporočili in sprejel: 

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06210-262/2022/5 se:

- postopek predhodnega preizkusa ustavi;

- v zvezi z zaznanimi korupcijskimi tveganji:

- izdajo priporočila,

- ki so posledica ravnanja določenih subjektov na načelni ravni seznani zainteresirano javnost 

preko sporočila za javnost ali na drug primeren način;

- zadeva odstopi v preučitev Službi za preventivo pri Komisiji,

- zadeva umesti v Poročilo o delu Komisije.«.

Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik) in David Lapornik (namestnik predsednika). Odločitev je 

bila sprejeta SOGLASNO.

K točki 4

Senat Komisije je v zadevi št. 06212-3/2022/8 obravnaval Predlog za uvedbo postopka preiskave in sprejel: 

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06212-3/2022/8 se:

- v zvezi s posli, navedenimi pod zap. št. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 in 10 iz 3) točke Predloga za uvedbo postopka 

preiskave, postopek preiskave ne uvede, ker ni podan sum kršitev iz pristojnosti Komisije;

- v zvezi s posloma, navedenima pod zap. št. 3 in 5 iz 3) točke Predloga za uvedbo postopka preiskave, postopek 

preiskave uvede.«.

Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik) in David Lapornik (namestnik predsednika). Odločitev je 

bila sprejeta SOGLASNO.

K točki 5

Pod to točko senat Komisije ni obravnaval nobene zadeve.

Seja je bila končana ob 11.15 uri.

Zapisala:             dr. Robert ŠUMI

Milena Podjed Fabjančič               PREDSEDNIK

višji svetnik za pravna vprašanja
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