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Številka: 9000-42/2021/3 32002 
Datum: 23. 9. 2021

ZAPISNIK
42. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 23. 9. 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 23. 9. 
2021, ob 9:00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 41. seje senata Komisije
2. Predlog Poslovnika Komisije
3. Razno

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

Ostali prisotni:
Rado Jože Kerč, pomočnik predsednika Komisije,
Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor,
Barbara Fürst, pomočnik vodje Službe za preventivo,
Gregor Pirjevec, svetnik za evropsko in mednarodno sodelovanje,
Maša Jesenšek, svetnik za odnose z javnostmi,
Milena Podjed-Fabjančič, višji svetnik za pravna vprašanja.

Upravičeno odsotna:
Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor.

K točki 1

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 42. seje senata Komisije z dne 23. 9. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 42. seje senata Komisije z dne 23. 9. 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.
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Senat Komisije je obravnaval Zapisnik 41. seje senata Komisije z dne 17. 9. 2021 ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 41. seje senata Komisije z dne 17. 9. 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. 0070-4/2021/1 obravnaval predlog Poslovnika Komisije za preprečevanje 
korupcije in sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije se sprejme in se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.«.

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

Pod točko Razno je mag. Uroš Novak (namestnik predsednika), upoštevajoč okoliščino odstopa s funkcije 
namestnika predsednika, seznanil dr. Roberta Šumija (predsednika) in Simona Savskega (namestnika
predsednika) o tem, da v postopkih zadev, ki se vodijo po določbah Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20), v katerih bi obstajale okoliščine, da 
bi njegov zasebni interes vplival oziroma vzbujal videz, da lahko vpliva na njegovo nepristranskost in 
objektivnost pri opravljanju javnih nalog in izvajanju uradnih postopkov, ne bo sodeloval ne pri njihovih 
obravnavah in tudi ne pri njihovem odločanju, ter naj se mu, v primeru nastopa teh okoliščin, onemogoči dostop 
do njih. Dr. Robert Šumi (predsednik) in Simon Savski (namestnik predsednika) sta bila soglasna, da se bodo te 
okoliščine upoštevale pri obravnavah in odločanju v postopkih zadev, v katerih bi te okoliščine lahko nastopile.

Seja je bila končana ob 10.00 uri.

Zapisala: dr. Robert ŠUMI
Milena Podjed-Fabjančič                 PREDSEDNIK
Višji svetnik za pravna vprašanja

Poslano:
- zbirka dok. gradiva.
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