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Številka: 9000-33/2022/3 32005

Datum: 14. 9. 2022

ZAPISNIK

34. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije, z dne 14. 9. 2022

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 14. 9. 2022, ob 

10.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Smernice senata

2. Predlog matrike za mesečno in letno poročanje

3. Osnutek sistemskega pojasnila o darilih

4. Razno

Prisotni člani Komisije:

dr. Robert Šumi, predsednik,

David Lapornik, namestnik predsednika,

Simon Savski, namestnik predsednika.

Ostali prisotni:

Rado Jože Kerč, pomočnik predsednika Komisije, 

Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor,

mag. Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo,

Gregor Pirjevec, višji svetnik za upravne in sodne zadeve,

Katja Belec, pravni svetovalec svetnik,

Iva Gruden, svetnik za odnose z javnostmi,

Jana Lesnik, višji svetovalec za preventivo III.

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 34. seje senata Komisije, z dne 14. 9. 2022, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 34. seje senata Komisije, z dne 14. 9. 2022, se potrdi.«.

Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik), David Lapornik (namestnik predsednika) in Simon 

Savski (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

K točki 1

Senat Komisije je v zadevi št. 0074-2/2022 obravnaval Smernice senata in sprejel: 

SKLEP ŠT. 2 »V zadevi št. 0074-2/2022 se sprejmejo Smernice senata. Smernice začnejo veljati naslednji dan po objavi«
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Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik), David Lapornik (namestnik predsednika) in Simon 

Savski (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

K točki 2

Senat Komisije je v zadevi št 0074-3/2022 obravnaval Predlog matrike za mesečno in letno poročanje ter sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 0074-3/2022 se sprejme Predlog matrike za mesečno in letno poročanje.«

Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik), David Lapornik (namestnik predsednika) in Simon 

Savski (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

K točki 3

Senat Komisije je v zadevi št. 06279-1/2022 obravnaval osnutek Sistemskega pojasnila o darilih – Sistemsko pojasnilo o 

prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem sektorju in sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06279-1/2022:

- se Sistemsko pojasnilo o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem sektorju sprejme;

- se Sistemsko pojasnilo o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem sektorju objavi na 

spletni strani Komisije in začne veljati naslednji dan po objavi.«

Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik), David Lapornik (namestnik predsednika) in Simon 

Savski (namestnik predsednika).. Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

Seja je bila končana ob 11.00 uri.

Zapisal:                            dr. Robert ŠUMI

Gregor Pirjevec                             PREDSEDNIK

višji svetnik za upravne in sodne zadeve


		2022-09-28T10:30:24+0200
	Robert Šumi




