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Številka: 9000-28/2020/3 22002
Datum: 26. 10. 2020

ZAPISNIK
26. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 26. 10. 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 26. 10. 2020, ob 
10.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 25. seje senata komisije
2. Obravnava zadeve
3. Razno

Prisotni člani komisije:
dr. Robert Šumi, predsednik senata komisije,
Simon Savski, namestnik predsednika senata komisije,
mag. Uroš Novak, 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,
Gregor Pirjevec, višji svetovalec za evropsko in mednarodno sodelovanje,
David Lapornik, višji nadzornik za omejevanje korupcije,
Anja Perc, višja nadzornica za omejevanje korupcije,
Martina Josić, višja nadzornica za nasprotje interesov,
Maša Jesenšek, višja svetovalka za odnose z javnostmi.

K točki 1

Senat komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 26. seje senata komisije, z dne 26. 10. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 26. seje senata komisije, z dne 26. 10. 2020, se potrdi.«

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

Senat komisije je obravnaval Zapisnik 25. seje senata komisije, z dne 22. 10. 2020, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 25. seje senata komisije, z dne 22. 10. 2020, se potrdi.«

Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik), Simon Savski (namestnik predsednika) in mag Uroš 
Novak (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.
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K točki 2

Senat komisije je v zadevi št. 0607-1/2020 obravnaval poročilo nadzora in sprejel:

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 0607-1/2020 se:
- sprejme poročilo ter povzetek poročila;
- poročilo posreduje v seznanitev določenim državnim organom in organom v sestavi;
- poročilo in povzetek z upoštevanjem določb zakona, ki ureja varovanje osebnih podatkov, objavi na spletni strani 

Komisije;
- v zadevah zaznanih sumov kršitev po ZIntPK pripravijo predlogi za uvedbo preiskav;
- v zadevah zaznanih sumov kršitev iz pristojnosti drugih organov pripravijo odstopi zadev pristojnim organom;
- poročilo v vednost posreduje določenim državnim organom in organom v sestavi.«.

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

K točki 3 

Senat komisije je v zadevi št. 06260-3/2020 obravnaval predlog odločbe o obstoju nasprotja interesov in sprejel: 

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06260-3/2020 se sprejme Odločba št. 02/2020.«.

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

Seja je bila končana ob 12:00 uri.

Zapisal: 
Albert Nabernik                           
Pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave  

                                                                                                                                             dr. Robert ŠUMI
PREDSEDNIK

               

Vložiti:
- zbirka dok. gradiva.
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