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Številka: 9000-12/2021/3 30005
Datum: 19. 3. 2021

ZAPISNIK
12. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 19. 3. 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 19. 3. 
2021, ob 10:00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika10. seje senata Komisije in Zapisnika 11. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
3. Predlog Odločbe o izbrisu lobista iz registra lobistov
4. 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, pomočnica vodje Službe za preventivo, 
Gregor Pirjevec, svetnik za evropsko in mednarodno sodelovanje,
dr. Jure Škrbec, nadzornik svetnik, 
David Lapornik, nadzornik svetnik,
Gaja Kovač, raziskovalec višji svetovalec za preventivo,
Maša Jesenšek, svetnik za odnose z javnostmi,
Milena Podjed Fabjančič, višji svetnik za pravna vprašanja. 

K točki 1

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 12. seje senata Komisije, z dne 19. 3. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 12. seje senata Komisije, z dne 19. 3. 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 10. seje senata Komisije, z dne 9. 3. 2021, ter Zapisnik 11. seje senata 
Komisije, z dne 11. 3. 2021, in sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnika 10. seje senata Komisije, z dne 9. 3. 2021, ter 11. seje senata Komisije, z dne 11. 3. 
2021, se potrdita.«.

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. 06210-276/2017/43 obravnaval Ugotovitve o konkretnem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06210-276/2017/43 se:

- postopek ustavi;
- Ugotovitve o konkretnem primeru odstopijo v seznanitev specializirani preiskovalni skupini; 
- v zvezi z vsebino sprejetih Ugotovitev o konkretnem primeru najpozneje v 1 mesecu od sprejetja tega 

sklepa preuči možnost izdaje priporočil pristojnemu organu; 
- zadeva umesti v mesečno poročilo o delu Komisije.«.

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.

Senat Komisije je v zadevi št. 06210-285/2020/27 obravnaval Ugotovitve o konkretnem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06210-285/2020/27 se 

- postopek ustavi;
- zaradi zaznanih korupcijskih tveganj izda priporočilo dvema subjektoma; 
- zadeva odstopi pristojni policijski upravi, nadzorni komisiji določenega subjekta, Finančni upravi RS ter 

Računskemu sodišču RS; 
- zadeva umesti v mesečno poročilo o delu Komisije.«.

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. 06204-2/2021/3 obravnaval predlog Odločbe o izbrisu lobistke iz registra lobistov 
in sprejel: 

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 06204-2/2021/3 se Odločba o izbrisu lobistke iz registra lobistov 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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K točki 4

Senat Komisije pod točko Razno ni obravnaval nobene zadeve.

Seja je bila končana ob 11:30 uri.

Zapisala: dr. Robert ŠUMI
Milena Podjed-Fabjančič,   PREDSEDNIK
višja svetnica za pravna vprašanja.


	CE7E5291BAFA638CC12586A300476305_0.in.docx

		2021-03-25T14:49:34+0100
	Robert Šumi




