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Številka: 9000-54/2021/2 30005
Datum: 14. 12. 2021

ZAPISNIK
54. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 14. 12. 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. 
12. 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
David Lapornik, 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 54. seje senata Komisije, z dne 14. 12. 2021, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 54. seje senata Komisije, z dne 14. 12. 2021, se potrdi.«.

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

V zadevi št. 06216-6/2021 senat Komisije, v sestavi dr. Robert Šumi (predsednik), Simon Savski (namestnik 
predsednika) in David Lapornik (namestnik predsednika), ob 9.00 uri, ni mogel opraviti razgovora z 
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obravnavano osebo, ker se le-ta brez opravičljivega razloga razgovora ni udeležila oziroma se nanj ni odzvala, 
kljub temu, da iz spisa zadeve izhaja, da je bila pravilno vabljena.

Seja senata Komisije se je ob 9.18 uri prekinila in nadaljevala ob 10.00 uri.

Senat Komisije, v sestavi dr. Robert Šumi (predsednik), Simon Savski (namestnik predsednika) in David 
Lapornik (namestnik predsednika), je v zadevi št. 06216-6/2021, opravil razgovor s pričo. 

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 posnetkom razgovora v zadevi št. 06216-6/2021 se glasi:

MD5 kontrolna vsota: fde2e15f4d86d1c1ba188f9193f68896; SHA-512 kontrolna vsota: 
9a73e1f56d7a000908d3bb91d94e38d246714ebef72a450db898793369bb2ed47078305797179f284b2dea5662
ec7b649b204ade3733c5b1af58a0a6e5b25885

Zvočni zapis se hrani v zadevi št. 06216-6/2021 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 10.37 uri.

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