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ZAPISNIK
10. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 23. 6. 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 23. 6.
2020, ob 9.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Potrditev Zapisnika 9. seje senata komisije
2. Predlog spremembe ugotovitev o posameznem primeru
3. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
4. Razno
Prisotna člana komisije:
dr. Robert Šumi, predsednik senata komisije,
Simon Savski, namestnik predsednika senata komisije.
Ostali prisotni:
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,
Gregor Pirjevec, višji svetovalec za evropsko in mednarodno sodelovanje,
Petra Zajc, tajnica funkcionarja.
Upravičeno odsotni:
mag. Uroš Novak, namestnik predsednika senata komisije,
Milena Podjed Fabjančič, višja svetovalka komisije za pravna vprašanja,
Maša Jesenšek, višja svetovalka za odnose z javnostmi,
Mojca Beliš Potočnik, nadzornica za nasprotje interesov,
K točki 1
Senat komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 10. seje senata komisije, z dne 23. 6. 2020, ter sprejel:
SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 10. seje senata komisije, z dne 23. 6. 2020, se potrdi.«
Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik komisije) in Simon Savski (namestnik
predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.
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Senat komisije je obravnaval Zapisnik 9. seje senata komisije, z dne 18. 6. 2020, ter sprejel:
SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 9. seje senata komisije z dne 18. 6. 2020 se potrdi.«
Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik komisije) in Simon Savski (namestnik
predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.
K točki 2
Senat komisije je v zadevi št. 06216-1/2020 obravnaval Predlog spremembe ugotovitev o posameznem primeru
in sprejel:
SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06216-1/2020 se predlagane spremembe sprejmejo.«
Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik komisije) in Simon Savski (namestnik
predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.
K točki 3
Senat komisije je v zadevi št. 06215-2/2020 obravnaval Ugotovitve o posameznem primeru in sprejel:
SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06215-2/2020 se:
-

-

postopek s sklepom ustavi, ker v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče potrditi obstoja
kršitev iz pristojnosti komisije,
v povezavi z zaznanimi tveganji za kršitev ZIntPK se pristojnim organom pošlje priporočilo v zvezi s
prejetjem pisanj oz. dokumentov s strani tretjih oseb,
organu se dodatno priporoči, da v okviru svojega načrta integritete preuči tveganja v izbirnih postopkih in
postopkih predlaganja kandidatov za imenovanje na določena mesta – predvsem v smislu
transparentnosti teh postopkov ter dvoma v nepristranskost članov organa – in komisijo obvesti o
sprejetih ukrepih najkasneje v treh mesecih od prejema priporočila,
zadeva umesti v mesečno poročilo o delu komisije.«.

Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik komisije) in Simon Savski (namestnik
predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.
K točki 4
Pod točko Razno senat ni obravnaval nobene zadeve.

Seja je bila končana ob 9.30 uri.
Zapisala:
Petra Zajc
Tajnica funkcionarja
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Vložiti:
- zbirka dok. gradiva.
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