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Številka: 9000-29/2020/3 21017
Datum: 6. 11. 2020

ZAPISNIK
27. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 06. 11. 2020

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. 11. 2020, ob 
10.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 26. seje senata komisije in Zapisnika 3. dopisne seje senata komisije
2. Predloga za uvedbo preiskave 
3. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
4. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
5. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
6. Predlog za nadaljevanje in uvedbo postopka 
7. Obravnava Pojasnila
8. Razno

Prisotni člani komisije:
dr. Robert Šumi, predsednik senata komisije,
Simon Savski, namestnik predsednika senata komisije.

Ostali prisotni:
Rado Jože Kerč, višji svetovalec komisije,
Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave,
Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave,
Barbara Fürst. pomočnica vodje Službe za integriteto in preventivo,
Gregor Pirjevec, višji svetovalec za evropsko in mednarodno sodelovanje,
Betka Pajnič, višja nadzornica za premoženjsko stanje,
Sanja Marić, nadzornica za nasprotje interesov,
Martina Josić, nadzornica za nasprotje interesov,
Petra Zajc, tajnica funkcionarja.

Upravičeno odsotni: 
mag. Uroš Novak, namestnik predsednika senata komisije,
dr. Jure Škrbec, višji nadzornik za omejevanje korupcije, 
Maša Jesenšek, višja svetovalka za odnose z javnostmi. 

K točki 1

Senat komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 27. seje senata komisije, z dne 6. 11. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 27. seje senata komisije, z dne 6. 11. 2020, se potrdi.«

Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik) in Simon Savski (namestnik predsednika). Odločitev je 
bila sprejeta SOGLASNO.
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Senat komisije je obravnaval Zapisnik 26. seje senata komisije, z dne 26. 10. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 26. seje senata komisije, z dne 26. 10. 2020, se potrdi.«

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

Senat komisije je obravnaval Zapisnik 3. dopisne seje senata komisije, z dne 29. 10. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 3 »Zapisnik 3. dopisne seje senata komisije, z dne 29. 10. 2020, se potrdi.«

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

K točki 2

Senat komisije je v zadevi št. 06211-90/2019 obravnaval Predlog za uvedbo preiskave in sprejel:

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06211-90/2019 se uvede preiskavo zaradi suma kršitev določb nasprotja interesov zoper 
določeno uradno osebo.«.

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

Senat komisije je v zadevi št. 06210-135/2020 obravnaval Predlog za uvedbo preiskave in sprejel:

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06210-135/2020 se uvede preiskavo zaradi suma kršitev določb nasprotja interesov zoper 
določeno uradno osebo.«.

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

K točki 3 

Senat komisije je v zadevi št. 06223-1/2019 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06223-1/2019 se:

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

- o ugotovitvah obvesti prijavitelja.«.

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

Senat komisije je v zadevi št. 06210-346/2017 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06210-346/2017 se:

- postopek s sklepom ustavi iz razlogov po 42. členu tega poslovnika, saj se prijava nanaša na dogodek ali 
ravnanje, ki je bilo predmet postopka pred drugim državnim organom in ni zadostnih razlogov za ponoven ali 
ločen postopek pred komisijo;
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- ugotovitve umestijo v mesečno poročilo o delu komisije.«.

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

K točki 4 

Senat komisije je v zadevi št. 06244-11/2020 obravnaval Osnutek ugotovitve o konkretnem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 8 »V zadevi št. 06244-11/2020 se:

- sprejmejo ugotovitve o konkretnem primeru po ZIntPK;

- zaradi neskladnosti Odloka s 27. členom ZIntPK obvesti občinske svete določenih občin in se jih pozove naj 
odpravijo nezakonitost;

- skladno s prvim odstavkom 29. člena ZIntPK župane določenih občin opozori in določi rok za prenehanje 
opravljanja dejavnosti upravljanja v določenem javnem podjetju.«.

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

K točki 5  

Senat komisije je v zadevi št. 06211-22/2020 obravnaval Ugotovitve o konkretnem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 9 »V zadevi št. 06211-22/2020 se Ugotovitve o konkretnem primeru umakne iz 5. točke dnevnega reda in se 
gradivo v zadevi pripravi za eno od prihodnjih sej senata komisije.«.

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

K točki 6 

Senat komisije je v zadevi št. 06031-3/2017 obravnaval Predlog za nadaljevanje in uvedbo postopka in sprejel: 

SKLEP ŠT. 10 »V zadevi št. 06031-3/2017 se:

- postopek v skladu z drugim odstavkom 47. člena Poslovnika nadaljuje ter tako uvede postopek ugotavljanja 
nesorazmerno povečanega premoženja z nadzorovanim obdobjem od 15. 5. 2012 do vključno 15. 10. 2020.«.

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

K točki 7 

Senat komisije je v zadevi št. 06269-1/2020 obravnaval Pojasnilo in sprejel: 

SKLEP ŠT. 11 »V zadevi št. 06269-1/2020 se:

- sprejme Pojasnilo ter se ga posreduje določeni organizaciji;
- objavi kot gradivo v okviru navedenega webinarja;
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- objavi na spletni strani komisije;
- vključi v mesečno poročilo o delu komisije.«.

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

K točki 8 

Pot točko razno, senat komisije ni obravnaval nobene zadeve. 

Seja je bila končana ob 12:00 uri.

Zapisal: 
Albert Nabernik                           dr. Robert ŠUMI
Pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave               PREDSEDNIK

Vložiti:
- zbirka dok. gradiva.
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