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Številka: 9000-36/2021/4 32002 
Datum: 22. 7. 2021

ZAPISNIK
36. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 22. 7. 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 22. 7. 
2021 ob 10:30 uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 35. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
3. Predlog za uvedbo preiskave
4. Razno

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

Ostali prisotni:
Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor,
mag. Sonja Jelen, svetnik za preventivo,
David Lapornik, nadzornik svetnik,
Mirjan Hren, nadzornik višji svetnik,
Mojca Beliš Potočnik, nadzornik višji svetovalec II,
Gregor Pirjevec, svetnik za evropsko in mednarodno sodelovanje.

Upravičeno odsoten:
Rado Jože Kerč, pomočnik predsednika Komisije,
Milena Podjed-Fabjančič, višji svetnik za pravna vprašanja,
Maša Jesenšek, svetnik za odnose z javnostmi.

K točki 1

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 36. seje senata Komisije z dne 22. 7. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 36. seje senata Komisije z dne 22. 7. 2021 se potrdi.«.
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Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednik) in
Simon Savski (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

Senat Komisije je obravnaval Zapisnik 35. seje senata Komisije z dne 15. 7. 2021 ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 35. seje senata Komisije z dne 15. 7. 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. 06210-141/2021/22 obravnaval Ugotovitve s Priporočili in sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06210-141/2021/22 se:

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

- fundaciji predlaga posodobitev Načrta integritete in umestitev ter opredelitev do identificiranih tveganj 
in kršitev;

- zaznan sum storitve kaznivega dejanja skupaj s temi ugotovitvami posreduje policiji;
- poda priporočilo določeni fundaciji, da sprejme akt, s katerim opredeli postopke izločanja osnovnih 

sredstev (odprodaja, odpis, uničenje), da v poslovnik o delu Nadzornega odbora fundacije, ki je v 
pripravi, vključi tudi področje upravljanja z nasprotji interesov in da uredi pisarniško poslovanje,

- z ugotovitvami seznani pristojno ministrstvo,
- o zaključku postopka se obvesti prijavitelja.«.

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. 06210-116/2021/9 obravnaval predlog za uvedbo preiskave in sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06210-116/2021/9 se uvede preiskava.«.

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. 06244-7/2021/6 obravnaval predlog Opozorila o nezdružljivosti funkcij in sprejel: 

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06244-7/2021/6 se Opozorilo o nezdružljivosti funkcij 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.
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Seja je bila končana ob 11:30 uri.

Zapisala: dr. Robert ŠUMI
Petra Zajc   PREDSEDNIK
Tajnica funkcionarja V-I

Poslano:
zbirka dok. gradiva.
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