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Številka: 9000-32/2020/3 21017
Datum: 18. 11. 2020

ZAPISNIK
29. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 18. 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 18. 11. 2020 ob 
13.30 uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 28. seje senata komisije
2. Predlogi za uvedbo preiskave 
3. Predlog Odločb o vpisu v register lobistov
4. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnih primerih
5. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru 
6. Obravnava Osnutka ugotovitev o posameznem primeru
7. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih  
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,
mag. Sonja Jelen, višja svetovalka za integriteto in preventivo, 
mag. Martina Vodušek, višja nadzornica za lobiranje, 
Maša Jesenšek, višja svetovalka za odnose z javnostmi (PR),
Mojca Beliš Potočnik, nadzornica za nasprotje interesov,
mag. Martina Josić, nadzornica za nasprotje interesov, 
Ana Benko, nadzornica za lobiranje,
Damir Rozman, nadzornik za omejevanje korupcije. 

K točki 1

Senat komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 29. seje senata komisije z dne 18. 11. 2020 ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 29. seje senata komisije z dne 18. 11. 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 28. seje senata komisije z dne 12. 11. 2020 ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 28. seje senata komisije z dne 12. 11. 2020 se potrdi.«
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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. 06233-5/2019 obravnaval Predlog za uvedbo preiskave in sprejel:

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06233-5/2019 se uvede preiskava suma kršitve predpisov o lobiranju po ZIntPK.«.

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. 06211-107/2020 obravnaval Predlog za uvedbo preiskave in sprejel:

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06211-107/2020 se uvede preiskava suma kršitev določb nasprotja interesov po ZIntPK.«.

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. 06204-12/2020 obravnaval predlog Odločbe o vpisu v register lobistov in sprejel:

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06204-12/2020 se sprejme Odločba o vpisu lobista v register lobistov.«.

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. 06204-13/2020 obravnaval predlog Odločbe o vpisu v register lobistov in sprejel:

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06204-13/2020 se sprejme Odločba o vpisu lobista v register lobistov.«.

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. 06216-8/2020 obravnaval Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 8 »V zadevi št. 06216-8/2020 se sprejme osnutek ugotovitev o konkretnem primeru po ZIntPK in se na podlagi 
sedmega odstavka 13. člena ZIntPK posreduje v izjasnitev obravnavani osebi.«.

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. 06216-7/2020 obravnaval Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 9 »V zadevi št. 06216-7/2020 se sprejme osnutek ugotovitev o konkretnem primeru po ZIntPK in se na podlagi 
sedmega odstavka 13. člena ZIntPK posreduje v izjasnitev obravnavani osebi.«.
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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. 06244-20/2020 obravnaval Ugotovitve o konkretnem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 10 »V zadevi št. 06244-20/2020 se:

- sprejmejo ugotovitve o konkretnem primeru, 

- določenemu poklicnemu funkcionarju izda opozorilo, v katerem se mu določi tri mesečni rok za odpravo 
nezdružljivosti,

- 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 6 

Senat komisije je v zadevi št. 06210-84/2017 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 11 »V zadevi št. 06210-84/2017 se:

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

- določenemu javnemu zavodu izda priporočilo, da v postopkih na področju javnih (evidenčnih) naročil stremi k bolj 
odprtemu načinu zbiranja ponudb in pri tem zagotovi sodelovanje večjemu številu različnim potencialnim 
ponudnikom ter se izogne videzu favoriziranja enih in istih ponudnikov; da sprejme interni akt za izvajanje 
postopkov (evidenčnih) javnih naročil, ki bodo vsebovala tudi pravila naročanja blaga ter da zagotovi, da so javni 
uslužbenci na področju javnih naročil pozorni na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov  ter da storijo vse, 
da se izognejo okoliščinam, v katerih bi njihov zasebni interes vplival ali ustvarjal videz, da vpliva na 
nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog in sicer na način, da se ustrezno izločijo iz vseh faz 
postopkov, v katerih kot ponudnik nastopa izvajalec storitev oziroma dobavitelj blaga, ki je lastniško ali 
upraviteljsko povezan z javnim uslužbencem določenega javnega zavoda,

- s sprejetim priporočilom seznani Svet Zavoda določenega javnega zavoda, 
- določenemu javnemu zavodu priporoči, da v okviru svojega načrta integritete preuči tveganja v postopkih javnih 

evidenčnih naročil  in komisijo obvesti o sprejetih ukrepih najkasneje v treh mesecih od prejema priporočila.«.

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. 06216-8/2020 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 12 »V zadevi št. 06216-8/2020 se: 

- postopek suma kršitve integritete določene uradne osebe ustavi, saj na podlagi komisiji razpoložljive 
dokumentacije ni moč utemeljiti ravnanja v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo javne 
uslužbenke, 

- po zaključku vseh postopkov glede dolžne skrbnosti in vestnosti za zakonito gospodarno, upravičeno in 
namensko porabo proračunskih sredstev izda priporočila določeni samoupravni lokalni skupnosti,
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- po zaključku vseh postopkov določeni samoupravni lokalni skupnosti dodatno priporoči, da v okviru svojega 
načrta integritete preuči zaznana tveganja glede potrjevanja oziroma odreditve plačila storitev in komisijo obvesti 
o sprejetih ukrepih najkasneje v treh mesecih od prejema priporočila,

- o zaključku zadeve obvesti obravnavano osebo,
- zadevo odstopi določenemu državnemu organu in 
- 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.

Senat komisije je v zadevi št. 0609-1/2020 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel:

SKLEP ŠT. 13 »V zadevi št. 0609-1/2020 se:

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

- v povezavi z zadevo sprejme priporočilo določenim ministrstvom ter določenemu javnemu zavodu glede 
reševanja nelegalnih posegov in gospodarnejšega ravnanja z zemljišči, ter se jim priporoči, da v roku treh 
mesecev obvestijo Komisijo o ugotovitvah in ukrepih,

- priporočilo se v vednost posreduje določenemu organu državne uprave, 
- zadeva se umesti 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 15:00 uri.

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

Vložiti:
- zbirka dok. gradiva.
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