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Številka: 9000-2/2021/3 30005
Datum: 14. 1. 2021

ZAPISNIK
2. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 14. 1. 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 14. 1. 
2021, ob 8:30 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 1. seje senata Komisije
2. Seznanitev senata o opravljanju dodatne dejavnosti (26. člen ZIntPK)
3. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnih primerih
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,
Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor,
Barbara Fürst, pomočnica vodje Službe za preventivo, 
Gregor Pirjevec, svetnik za evropsko in mednarodno sodelovanje,
Sanja Marić, nadzornik višji svetovalec II,
Milena Podjed Fabjančič, višji svetnik za pravna vprašanja. 

Upravičeno odsotni: 
Mojca Beliš Potočnik, nadzornik višji svetovalec II,
Maša Jesenšek, svetnik za odnose z javnostmi. 

K točki 1

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 2. seje senata Komisije, z dne 14. 1. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 2. seje senata Komisije, z dne 14. 1. 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.



KPK, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
tel.: 01 400 5710 
anti.korupcija@kpk-rs.si / www.kpk-rs.si

2/3

Senat Komisije je obravnaval Zapisnik 1. seje senata Komisije, z dne 7. 1. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 1. seje senata Komisije, z dne 7. 1. 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 se je v sestavi dr. Robert Šumi (predsednik), mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) in 
Simon Savski (namestnik predsednika), v zadevi št. 06242-1/2020/58, seznanil s prejetim obvestilom 
funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske 
koristi (26. člen ZIntPK).

K točki 3

Senat Komisije je v zadevi št. 06211-87/2020/12 obravnaval Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in 
sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06211-87/2020/12 se sprejme Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru, ter se jih, 
na podlagi sedmega odstavka 13. člena ZIntPK, posreduje v izjasnitev obravnavani osebi.«.

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. 06216-8/2020/70, v zvezi z Osnutkom ugotovitev o konkretnem primeru, sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »V zadevi št. 06216-8/2020/70 se Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru umakne iz 
dnevnega reda te seje in se ustrezno dopolni.«. 

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 se je v zadevi št. 9000-35/2020 seznanil s pomoto zapisa številke v Zapisniku 31. seje senata 
Komisije za preprečevanje korupcije, št. 9000-35/2020/3, z dne 3. 12. 2020, in sprejel:

SKLEP ŠT. 5: V Zapisniku 31. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije, št. 9000-35/2020/3, z dne 3. 
12. 2020, se v delu zapisa zadeve pod točko razno, v okviru katere je bil sprejet sklep št. 9, številka »06233-
8/2020« pravilno glasi »06233-5/2019«.

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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Pred odločitvijo o zadevi št. 06216-6/2020 je namestnik predsednika Komisije Simon Savski ustno pojasnil 
okoliščine izločitve, nato pa, za čas sprejema odločitve drugih dveh članov senata Komisije, zapustil sejo. Senat 
Komisije je v navedeni zadevi sprejel:

SKLEP ŠT. 6: »Zahteva za izločitev namestnika predsednika Simona Savskega iz obravnave in odločanja v 
zadevi št. 06216-6/2020 se zavrne.«.

Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika). 
Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

Seja je bila končana ob 9:30 uri.

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