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ZAPISNIK
12. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 10. 7. 2020
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 10. 7.
2020, ob 10.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Razgovor z vabljenimi osebami
2. Razno

Prisotni člani senata komisije:
dr. Robert ŠUMI, predsednik senata komisije,
Simon SAVSKI, namestnik predsednika senata komisije,
mag. Uroš NOVAK, namestnik predsednika senata komisije.
Ostali prisotni:
Katja MIHELIČ SUŠNIK, vodja Službe za nadzor in preiskave,
Albert NABERNIK, pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave,
David LAPORNIK, višji nadzornik za omejevanje korupcije.
K točki 1
Senat komisije v sestavi dr. Robert ŠUMI (predsednik), Simon SAVSKI (namestnik predsednika) in mag. Uroš NOVAK
(namestnik predsednika) je v zadevi št. 06210-97/2019 opravil razgovor z vabljenimi osebami. Razgovora so se udeležile
vse vabljene osebe in tudi odvetnik Goran Janžekovič iz Odvetniške pisarne Ketiš, Janžekovič in partnerji d.o.o. iz Maribora,
ki je zastopal vabljeno osebo Gregorja Žmaka. Pooblastilo za zastopanje je bilo dano ustno na zapisnik. Razgovor z
vabljenimi osebami se je pričel ob 10:00 uri in zaključil ob 11:15 uri.
Potek razgovorov se je snemal, zvočni zapis se hrani v zadevi. Kontrolna vsota digitalne datoteke s posnetkom razgovora se
glasi:
MD5
kontrolna
vsota
8b1f9e1c26d36eef3ddd91bd9dc49e46;
SHA-512
kontrolna
vsota
88ab6e88c199848898aebe592112ade924553c0f8ba08120b6415bed93f571cf6bb85be3b37fd78ee54b37e2a332ebeeeceaa
2dcff47bb919d331d778a81d532.
K točki 2
Pod točko razno senat komisije ni obravnaval nobene zadeve.
Seja je bila končana ob 11:15 uri.

Zapisal:
Albert Nabernik
Pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave
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dr. Robert ŠUMI
PREDSEDNIK
Vložiti:
- zbirka dok. gradiva.
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