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Številka: 9000-9/2021/3 30005
Datum: 5. 3. 2021

ZAPISNIK
9. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 5. 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 5. 3. 
2021, ob 10:00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 8. seje senata Komisije
2. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
3. Obravnava Sistemskega pojasnila s področja omejitev oz. prepovedi poslovanja
4. Razno

Prisotna člana Komisije:
dr. Robert Šumi, predsednik senata Komisije, 
mag. Uroš Novak, 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,
Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor, 
Mojca Beliš Potočnik, nadzornik višji svetovalec II,
Milena Podjed Fabjančič, višji svetnik za pravna vprašanja. 

Upravičeno odsotna:
Simon Savski, namestnik predsednika senata Komisije,
Maša Jesenšek, svetnik za odnose z javnostmi. 

K točki 1

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 8. seje senata Komisije, z dne 5. 3. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 8. seje senata Komisije, z dne 5. 3. 2021, se potrdi.«.

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

Senat Komisije je obravnaval Zapisnik 8. seje senata Komisije, z dne 24. 2. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 2 »Zapisnik 8. seje senata Komisije, z dne 24. 2. 2021, se potrdi.«.
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Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika). 
Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

K točki 2

Senat Komisije je v zadevi št. 06216-8/2020/79 obravnaval Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru in sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06216-8/2020/79 se Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru umakne s seje ter 
se najpozneje do 19. 3. 2021 v zadevi pripravi nov Osnutek ugotovitev o konkretnem primeru.«.

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

K točki 3

Senat Komisije je v zadevi št. 06241-2/2021/1 obravnaval Sistemsko pojasnilo o omejitvah oziroma prepovedi 
poslovanja in sprejel: 

SKLEP ŠT. 4 »1. V zadevi št. 06241-2/2021 se sprejme Sistemsko pojasnilo o omejitvah oziroma prepovedi 
poslovanja. 

2. Sistemsko pojasnilo o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja iz prejšnje točke se objavi na spletni strani 
Komisije in začne veljati z dnem 1. 4. 2021.

3. Z dnem uveljavitve Sistemskega pojasnila o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja iz 1. točke tega sklepa 
prenehata veljati naslednji pojasnili o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja:

- Sistemsko pojasnilo o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja po ZIntPK, št. 06241-4/2012-1, z dne 
12. 4. 2012, ter

- Sistemsko pojasnilo o seznamu subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja po 35. členu ZIntPK, 
št. 06241-2/2013-1, z dne 19. 12. 2013.«.

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

K točki 4

Senat Komisije je v zadevi št. 06211-90/2019/31 obravnaval zahtevo določenega posameznika za izročitev 
določenega dokumenta in sprejel: 

SKLEP ŠT. 3 »V zadevi št. 06211-90/2019/31 se zahteva določenega posameznika za izročitev določenega 
dokumenta 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 11:30 uri.

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