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Številka: 9000-43/2021/2 30005

Datum: 15. 11. 2022

ZAPISNIK

43. seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 15. 11. 2022

Sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: senat Komisije) je sklical namestnik 

predsednika Komisije, David Lapornik.

Seja senata Komisije je potekala v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, in se je pričela dne 15.

11. 2022, ob 9.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Razgovor z vabljenimi osebami

2. Razno

Prisotna člana Komisije:

dr. Robert Šumi, predsednik senata Komisije, 

David Lapornik, namestnik predsednika senata Komisije. 

Ostale prisotne:

Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor,

Katja Belec, pravni svetovalec svetnik,

Milena Podjed Fabjančič, višji svetnik za pravna vprašanja. 

Upravičeno odsoten:

Simon Savski, namestnik predsednika senata Komisije.

Senat Komisije je obravnaval predlog dnevnega reda 43. seje senata Komisije, z dne 15. 11. 2022, ter sprejel:

SKLEP ŠT. 1 »Predlog dnevnega reda 43. seje senata Komisije, z dne 15. 11. 2021, se potrdi.«.

Senat Komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik) in David Lapornik (namestnik predsednika). 

Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.
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K točki 1

Senat Komisije je v zadevi št. 06216-8/2019 opravil razgovor s šestimi vabljenimi osebami. 

Potek razgovora se je snemal s tehničnim sredstvom za zvočno snemanje, kar je opravil javni uslužbenec 

Komisije.

Vabljene osebe so bile vnaprej obveščene o zvočnem snemanju in o tem, da bo posnetek reproduciran.

V skladu z določbo desetega odstavka 15.a člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 

RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) se je razgovor z eno od vabljenih oseb 

opravil z uporabo sodobnih tehničnih sredstev za prenos slike oziroma glasu (tele ali videokonferenca).

Kontrolna vsota digitalne datoteke s posnetkom razgovora v zadevi št. 06216-8/2019 se glasi:

MD5 kontrolna vsota: a2cadf5a244626ed944bcdbb336d72ee;SHA-512 kontrolna vsota: 

9fe061f9db7e5a3a5ed6837141af814301c9765253f411ce95ddd788e476cf3249180f8f0c0163691c5ed83c7983b

72fb3c7235b1ca3c16940bdda85e001ceb6.

Zvočni zapis razgovorov se hrani v zadevi št. 06216-8/2019 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 11.45 uri.

Zapisala: dr. Robert ŠUMI

Milena Podjed-Fabjančič   PREDSEDNIK

višji svetnik za pravna vprašanja
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