Številka:
Datum:

9000-30/2020/3
29. 10. 2020

21017 in 22002

ZAPISNIK
3.

dopisne seje senata Komisije za preprečevanje korupcije z dne 29. 10. 2020

3. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: senat komisije) je sklical predsednik komisije
dr. Robert Šumi.
Sklic 3. dopisne seje senata Komisije in gradivo je bilo članom senata dr. Robertu Šumiju (predsedniku), Simonu
Savskemu (namestniku predsednika) in mag. Urošu Novaku (namestniku predsednika) posredovano dne 28. 10. 2020, ob
13.36 uri, po elektronski pošti. Člani senata so bili obveščeni, da lahko najkasneje dne 29. 10. 2020, med 9.00 in 10.00
uro, na elektronski naslov petra.zajc@kpk-rs.si, posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom 3. dopisne seje z dne 29.
10. 2020 ter svoje stališče, mnenje ali glas, za vsako od predlaganih točk dnevnega reda:
1. Predlog za uvedbo postopka
2. Razno
Dr. Robert Šumi (predsednik), Simon Savski (namestnik predsednika) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) so dne
29. 10. 2020 do 10.00 ure na zgoraj navedeni naslov elektronske pošte posredovali svoje strinjanje z dnevnim redom 3.
dopisne seje z dne 29. 10. 2020 in oddali svoj glas glede predlaganih točk dnevnega reda.
K točki 1
Senat komisije je v zadevi št. 06233-1/2020 obravnaval Predlog za uvedbo postopka, in sprejel:
SKLEP ŠT. 1 »V zadevi št. 06233-1/2020 se uvede postopek ugotavljanja obstoja vzročne zveze med prijavo in
povračilnimi ukrepi.«.
Senat komisije je odločal v sestavi: dr. Robert Šumi (predsednik), Simon Savski (namestnik predsednika) in mag. Uroš
Novak (namestnik predsednika). Odločitev je bila sprejeta SOGLASNO.

K točki 2
Pot točko razno, senat komisije ni obravnaval nobene zadeve.

Seja je bila končana ob 10.00 uri.
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Poslano:
- zbirka dok. gradiva.
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