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Številka: 9000-18/2021/3 30005 
Datum: 15. 4. 2021

ZAPISNIK
18. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 15. 4. 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 15. 
4. 2021, ob 13:00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 15. seje (dopisne seje) senata Komisije in Zapisnika 16. seje (dopisne seje) senata 
Komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
3. Predlog dopolnitev in sprememba sklepa o izvedbi tematskega nadzora
4. Predlog Odločbe/Dovoljenja za opravljanje dodatne dejavnosti (26. člen ZIntPK)
5. 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,
Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor,
Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor,
Barbara Fürst, pomočnica vodje Službe za preventivo, 
mag. Andreja Kokalj, nadzornik svetnik, 
David Lapornik, nadzornik svetnik, 
Gregor Pirjevec, svetnik za evropsko in mednarodno sodelovanje,
Maša Jesenšek, svetnik za odnose z javnostmi, 
Milena Podjed Fabjančič, višji svetnik za pravna vprašanja.

Upravičeno odsoten:
dr. Jure Škrbec, nadzornik svetnik.

K točki 1

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 18. seje senata Komisije z dne 15. 4. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 18. seje senata Komisije z dne 15. 4. 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 15. seje (dopisne seje) senata Komisije z dne 8. 4. 2021 ter Zapisnik 16. 
seje (dopisne seje) senata Komisije z dne 9. 4. 2021 in sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnika 15. seje (dopisne seje) senata Komisije z dne 8. 4. 2021 2021 ter 16. seje (dopisne 
seje) senata Komisije z dne 9. 4. 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. 06216-35/2020/10 obravnaval Ugotovitve o konkretnem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06216-35/2020/10 se:

- zaradi suma kršitve določb Zakona o javnem naročanju predlog za uvedbo postopka o prekršku 
odstopi v reševanje Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, 

- zaradi suma kršitve določb ZIntPK preuči možnost uvedbe postopka o prekršku, v preostalem delu pa 
se postopek pred Komisijo ustavi,

- o vsebini ugotovitev obvesti Finančno upravo Republike Slovenije in Javno agencijo Republike 
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, 

- določenemu javnemu zavodu izda priporočilo,
- določenemu javnemu zavodu dodatno priporoči, da v okviru svojega načrta integritete preuči zaznana 

tveganja in Komisijo obvesti o sprejetih ukrepih;
- ugotovitve in izdana priporočila upoštevajo pri izvedbi uvedenega tematskega nadzora, 
- 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. 06210-302/2020/21 v zvezi z Ugotovitvami o konkretnem primeru sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »Obravnava in odločanje o Ugotovitvah o konkretnem primeru v zadevi št. 06210-302/2020 se 
umakne iz te 18. seje senata Komisije, z dne 15. 4. 2021, ter se preloži na eno od naslednji sej senata 
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. 0607-2/2020/132 obravnaval predlog dopolnitev in spremembe Sklepa o izvedbi 
tematskega nadzora in sprejel: 

SKLEP ŠT. 5 »V zadevi št. 0607-2/2020/132 se sprejme dopolnitev in sprememba Sklepa o izvedbi tematskega 
nadzora.«.

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 je v zadevi št. 06243-3/2021/5 obravnaval predlog Odločbe/Dovoljenja za opravljanje dodatne 
dejavnosti (26. člen ZIntPK) in sprejel: 

SKLEP ŠT. 6 »V zadevi št. 06243-3/2021/5 se sprejme Odločbo/Dovoljenje za opravljanje dodatne dejavnosti 
(26. člen ZIntPK).«.

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 5

Senat Komisije je v zadevi št. 06216-6/2020/50 obravnaval predlog za umik načelnega mnenja s spletne strani 
Komisije in sprejel: 

SKLEP ŠT. 7 »V zadevi št. 06216-6/2020/50 se Načelno mnenje številka 200, z dne 1. 4. 2010, umakne s 
spletne strani 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.

Seja je bila končana ob 14:00 uri.

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