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Številka: 9000-6/2021/3 30005
Datum: 11. 2. 2021

ZAPISNIK
6. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 11. 2. 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 11. 2. 
2021, ob 10:00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 5. seje senata Komisije
2. Predlog za uvedbo preiskave
3. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
4. Predlog za uvedbo postopka ugotavljanja obstoja nasprotja interesov
5. Obravnava sistemskega pojasnila o lobiranju
6. Razno

Prisotni člani Komisije:
dr. Robert Šumi, predsednik senata Komisije, 
mag. Uroš Novak, namestnik predsednika senata Komisije,
Simon Savski, namestnik predsednika senata Komisije.

Ostali prisotni:
Rado Jože Kerč, pomočnik predsednika Komisije,
Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor,
Barbara Fürst, pomočnica vodje Službe za preventivo, 
Gregor Pirjevec, svetnik za evropsko in mednarodno sodelovanje,
Damir Rozman, nadzornik višji svetovalec III,
Mirjan Hren, nadzornik višji svetnik, 
Mojca Beliš Potočnik, nadzornik višji svetovalec II,
David Lapornik, nadzornik svetnik, 
mag. Martina Vodušek, nadzornik svetnik,
Maša Jesenšek, svetnik za odnose z javnostmi, 
Milena Podjed Fabjančič, višji svetnik za pravna vprašanja. 

K točki 1

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 5. seje senata Komisije, z dne 4. 2. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 5. seje senata Komisije, z dne 4. 2. 2021, se potrdi.«.

Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in 
Simon Savski (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.
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Senat Komisije je obravnaval Zapisnik 5. seje senata Komisije, z dne 4. 2. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 5. seje senata Komisije, z dne 4. 2. 2021, se potrdi.«.

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

K točki 2

Senat Komisije je v zadevi št. 06210-39/2019/35 obravnaval predlog za uvedbo preiskave in sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06210-39/2019/35 se predlog za uvedbo preiskave sprejme.«.

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

Senat Komisije je v zadevi št. 06210-102/2020/7 obravnaval predlog za uvedbo preiskave in sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06210-102/2020/7 se:

- predlog za uvedbo preiskave ne sprejme;
- pripravijo zaključne ugotovitve s priporočili.«.

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

K točki 3

Senat Komisije je v zadevi št. 06211-87/2020/17 obravnaval predlog Ugotovitev o konkretnem primeru in 
sprejel: 

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06211-87/2020/17 se: 

- sprejmejo Ugotovitve o konkretnem primeru;
- Ugotovitve o konkretnem primeru s pravnim poukom vročijo obravnavani osebi;
- pooblaščeni uradni osebi Komisije predlaga preučitev uvedbe prekrškovnega postopka;
- zadeva umesti v mesečno Poročilo o delu Komisije.«.

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

Senat Komisije je v zadevi št. 06215-2/2018/96 obravnaval predlog Ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06215-2/2018/96 se: 

- postopek zoper obravnavano osebo ustavi in se jo o tem obvesti;
- zadeva umesti v mesečno Poročilo o delu Komisije.«.



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), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in 
Simon Savski (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.
K točki 4

Senat Komisije je v zadevi št. 06211-48/2020/4 obravnaval predlog za uvedbo postopka ugotavljanja obstoja 
nasprotja interesov in sprejel: 

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06211-48/2020/4 se:

- predlog za uvedbo postopka ugotavljanja obstoja nasprotja interesov sprejme;
- pooblaščeni uradni osebi Komisije predlaga preučitev uvedbe prekrškovnega postopka.«.

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

K točki 5

Senat Komisije je v zadevi št. 06235-3/2020 obravnaval Sistemsko pojasnilo o lobiranju ter sprejel: 

SKLEP ŠT. 8 »1. V zadevi št. 06235-3/2020 se sprejme Sistemsko pojasnilo o lobiranju. 

2. Sistemsko pojasnilo o lobiranju iz prejšnje točke se objavi na spletni strani Komisije in začne veljati 1. 3. 
2021.

3. Z dnem uveljavitve Sistemskega pojasnila o lobiranju iz 1. točke tega sklepa prenehajo veljati naslednja 
pojasnila o lobiranju:

- Pojasnilo številka 139 v zvezi s pojmom »odločanje o drugih zadevah«, št. 035-1/2010/6, z dne 16. 12. 
2010;

- Pojasnilo številka 140 v zvezi z lobiranjem (v zvezi s pojasnitvijo, kdaj ne gre za lobiranje in pojmov 
»nejaven«, »stik«), št. 035-1/2010/7, z dne 3. 2. 2011; 

- Sistemsko pojasnilo (SP 03/2011) o lobiranju, št. 035-2/2011/8, z dne 11. 7. 2011;
- Sistemsko načelno mnenje glede ugotovljenih tveganj pri lobiranju odvetnikov, zunanjih svetovalcev in 

članov posameznih združenj, zbornic, društev oziroma podobnih organov združevanja, št. 06235-
2/2016/4, z dne 21. 4. 2016;

- Dopolnitev Sistemskega pojasnila o lobiranju (SP 03/2011) glede sodelovanja v fazah postopka 
sprejemanja zakona oziroma drugega akta, št. 06235-2/2016/16 z dne 22. 9. 2016; in

- Dopolnitev Sistemskega pojasnila o lobiranju (SP 03/2011) glede obveznosti poročanja o lobističnih 
stikih, ki potekajo po elektronski poti, št. 06235-3/2017/8, z dne 7. 6. 2017.«.

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

K točki 6

Senat Komisije pod točko Razno ni obravnaval nobene zadeve.

Seja je bila končana ob 11:30 uri.

Zapisala: dr. Robert ŠUMI
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Milena Podjed-Fabjančič,   PREDSEDNIK
višja svetnica za pravna vprašanja.
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