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Številka: 9000-46/2021/2 30005
Datum: 19. 10. 2021

ZAPISNIK
46. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 19. 10. 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. 
10. 2021, ob 9.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Razgovor z vabljenima osebama na seji Komisije
2. Razno

Prisotna člana Komisije:
dr. Robert Šumi, predsednik senata Komisije, 
Simon Savski, namestnik predsednika senata Komisije. 

Ostali prisotni:
Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor,
dr. Jure Škrbec, nadzornik svetnik,
Milena Podjed Fabjančič, višji svetnik za pravna vprašanja. 

K točki 1

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 46. seje senata Komisije, z dne 19. 10. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 46. seje senata Komisije, z dne 19. 10. 2021, se potrdi.«.

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

Senat Komisije, v sestavi dr. Robert Šumi (predsednik) in Simon Savski (namestnik predsednika), je v zadevi št. 
06215-1/2021, opravil razgovor z vabljenima oseba. 
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Potek razgovora se je snemal s tehničnim sredstvom za zvočno snemanje, kar je opravil javni uslužbenec 
Komisije.

Vabljeni osebi sta bili vnaprej obveščeni o zvočnem snemanju in o tem, da bo posnetek reproduciran.

Kontrolna vsota digitalne datoteke s posnetki razgovorov v zadevi št. 06215-1/2021 se glasi:

MD5 kontrolna vsota: a8a4fd455267f1986e13ffdc0ce572a4; SHA-512 kontrolna vsota:
1801a22d8fa44dc2f06de09e0a809d3b12b940fb76c6c087c48d28a95cc9a04877c4583349a97cbd3044d8f25afff
8056aa531ffa5c8c321230b6fb46e32daa0

Zvočni zapis se hrani v zadevi št. 06215-1/2021 in je njen sestavni del ter tudi sestavni del tega zapisnika.

K točki 2

Senat Komisije pod točko Razno ni obravnaval nobene zadeve.

Seja je bila končana ob 10.39 uri.

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