
Civilni Nadzor Investicijskih Projektov - CNIP  /  Projekt Drugi Tir - PDT 

 

Zadeva: Zabeležka ustanovnega sestanka - Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir-?  

 

1. V torek, 18. oktobra 2016 so se na pobudo SINTEZE-KCD in širše podpore občanov sestali 

zaskrbljeni državljani in vzpostavili Svet za civilni nadzor Projekta Drugi Tir.  

 

2. Uvodna razprava je pokazala, da je zaskrbljenost civilne družbe, da se bo tudi v tem projektu ponovil 

obrazec delovanja, ki se je uveljavil pri večjih investicijah, najvidneje pa pri izvedbi projekta TEŠ 6, 

upravičena. Prisotni so zlasti opozorili na naslednje probleme: 

-  Povsem nejasno je, kakšen tip podjetja (glede na ZGD) je ustanovljeno podjetje »2TDK«; kakšna je 

kapitalska sestava in kakšna lastniška struktura; ali Vlada oz slovenska država vstopa vanj z deležem 

doslej opravljenih pripravljalnih del (odkup zemljišč, opravljene študije, opredelitev trase, itd) ; 

kakšni so cilji oz naloge tega podjetja (zgolj priprava Projekta, priprava razpisa za izvajalce ali celo 

neka oblika investiranja?); skratka, niti pravna podlaga podjetja še ni jasna. 

-  Prav tako ni jasno, kakšen je odnos (obveznosti) Vlade do nekdanjega Projekta EGIZA ter ali se in 

kako ta Projekt povezuje s sedanjim projektom drugega tira; 

-  Javnosti še vedno niso dostopni podatki in ugotovitve iz revizije Projekta drugega tira, čeprav so ti 

podatki po svojem značaju in pomenu »informacije javnega značaja; 

-  Nobenega zagotovila Vlade nimamo, da bo izvajalce za ta projekt pridobila na mednarodno odprtem 

razpisu; 

Glede na to, da kljub večkratnim opozorilom Vladi, da pravočasno zagotovi strokovni in nevtralni 

nadzor priprave in izvedbe Projekta drugi tir, doslej ni bilo zaznati prav nobene pripravljenosti Vlade za 

to je aktivnejša vloga državljanov pri spremljanju tega projekta nujna. 

 

3. Vse te ugotovitve so vodile do nujnega sklepa, da se takoj ustanovi Svet/odbor/skupina/strokovno 

telo za civilni nadzor Projekta Drugi tir« (delovni naslov - predloge glej spodaj). 

 

4. Hkrati je bilo dogovorjeno: 

- Da struktura in članstvo v Odboru še ni dokončno, saj bi bilo smiselno povabiti še kakšnega 

strokovnjaka za nepokrita področja. To bomo storili š širšim obvestilom in direktnim kontaktiranjem 

nekaterih uglednih strokovnjakov; 

- Odbor se bo konstituiral na naslednjem sestanku, sredi meseca novembra na istem mestu. Takrat bo 

določeno tudi ime odbora, predsednik in način delovanja; 

- Do naslednjega sestanka bomo: 

- zaprosili Vlado, da nam zagotovi vpogled v Revizijo Projekta drugi tir; 

- zahtevali od Vlade, da pojasni pravno podlago podjetja 2TDK, njegovo kapitalsko in lastniško 

strukturo, predvsem pa njegov delokrog oz naloge; 

- zahtevali od Vlade, da pojasni svoje obveznosti do propadlega projekta EGIZA in razkrije 

odgovorne za stanje tega projekta; 

- obvestili Računsko sodišče, da je ustanovljen Odbor za civilni nadzor Projekta drugi tir ter ga 

zaprosili za informacijo, ali je revidiranje tega projekta uvrstil v svoj program dela za l. 2017; 

- obvestili Informacijsko pooblaščenko, kakšne informacije javnega značaja in od koga iščemo. 

 

Administrativne posle do nadaljnjega opravlja SINTEZA-KCD (zabeležko pripravi E. M. Pintar; 

vabila, zapisnike in gradiva razpošlje M. Marc) 

 

V Ljubljani, 19. 10. 2016 

Osnutek Zabeležke pripravil E. M. Pintar 


