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ZADEVA: OBVESTILO PRIJAVITELJU 

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo prejeli vaši prijavi z dne 23. 12. 2021 in 6. 1. 2022 ter vse vaše nadaljnje dopise v povezavi z 
navedenima prijavama. V predmetni zadevi, skladno z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20, v nadaljevanju: ZIntPK) poteka predhodni preizkus prijave, v 
katerem Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) pridobi dokumentacijo, podatke in pojasnila z 
namenom razjasnitve dejanskega stanja v zadevi. Ko bo obravnava zadeve na Komisiji zaključena, vas bomo, skladno s 
prvim odstavkom 23. člena ZIntPK obvestili o ukrepih in postopanju v zadevi. 

Ne glede na navedeno, vam pojasnjujemo, da skladno z določbami Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, 
št. 11/01 in 109/12; v nadaljevanju: ZRacS-1), sicer Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko 
sodišče) enkrat letno o svojem delu poroča Državnemu zboru Republike Slovenije, medtem ko ZRacS-1 v drugem 
odstavku 25. člena glede izvajanja revizij določa tudi da:¨Pri določanju revizij, ki jih bo izvedlo v posameznem koledarskem 
letu, računsko sodišče obravnava predloge poslancev in delovnih teles Državnega zbora, vlade, ministrstev in organov 
lokalnih skupnosti. Upoštevati mora najmanj pet predlogov iz Državnega zbora, od tega najmanj dva predloga opozicijskih 
poslancev in najmanj dva predloga delovnih teles Državnega zbora.¨.

S spletne strani računskega sodišča https://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/drugi-tir-zelezniske-
povezave-na-odseku-divaca-koper-2811/  je razvidno, da računsko sodišče izvaja revizijo ˝Drugi tir železniške povezave 
na odseku Divača–Koper˝, na povezavi https://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/zagotavljanje-
pogojev-za-ucinkovito-opravljanje-javne-sluzbe-sta-doo-2969/ pa je razvidno tudi izvajanje revizije ˝Zagotavljanje pogojev 
za učinkovito opravljanje javne službe STA d.o.o. .̋

Obveščamo vas tudi, da smo o našem stališču glede aktivnosti funkcionarjev v predvolilnem obdobju danes obvestili 
javnost: https://www.kpk-rs.si/blog/2022/01/10/stalisce-komisije-glede-javnih-nastopov-funkcionarjev-v-predvolilnem-casu/.  

S prijaznimi pozdravi, 

Poslano:
- naslovniku (preko obeh e-poštnih naslovov)

Služba za nadzor

Katja Mihelič Sušnik 
VODJA SLUŽBE
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