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1. Dne 18. oktobra 2016 je bil na pobudo civilne družbe ustanovljen Svet za civilni nadzor projekta 

graditve drugega železniškega tira Divača – Koper (Svet-DT). Njegov cilj je, da tekoče spremlja 

pripravo in izvedbo tega trenutno največjega investicijskega projekta v RS, saj priprave potekajo 

netransparentno, hkrati pa že obstojijo številni indici, da se bodo tudi v tem projektu pojavile 

nepravilnosti, ki so spremljale Projekt TEŠ-6 (neupravičene dražitve, nezakonitosti pri 

odločanju, sklepanju pogodb in financiranju projekta, dvomljiva kvaliteta izvedbe, nepreverjene 

posledice za okolje, itd.). 

2. Člani Sveta so že na ustanovnem sestanku ugotovili, da so odločitve Ministrstva za 

infrastrukturo in Vlade RS v zvezi s Projektom DT nedorečene, netransparentne in celo pravno 

vprašljive, zato je Svet na Vlado in druge pristojne institucije naslovil pisno zahtevo, da v imenu 

javnega interesa razkrije dosedanje priprave in odločitve. Posebej smo zaprosili za naslednje 

informacije javnega značaja: 

- podrobnejše podatke o neuspelem projektu EGIZA, podatke o finančnih posledicah tega 

projekta za Slovenijo in o eventualnem ugotavljanju odgovornosti za polom tega projekta; 

- podrobnejše podatke iz recenzije, ki jo je za projekt DT naročila Vlada RS v Italiji (vpogled 

v recenzijo); 

- predstavitev pravne podlage, na kateri je ustanovljeno podjetje 2TDK, njegovo finančno in 

lastniško strukturo, njegovo  vlogo v Projektu DT, itd., saj iz podatkov, dostopnih v Ajpesu, 

tega ni mogoče ugotoviti; 

- predstavitev sedanje verzije projekta DT, njegovo ocenjeno vrednost in predviden začetek 

gradnje. 

3. V tem času, ko čakamo na zaprošene podatke javnega značaja, se je Svet-DT povezal z 

institucijami, ki so po zakonu pristojne, da spremljajo podobne projekte v interesu javnosti: 

Uradom informacijskega pooblaščenca, Komisijo za preprečevanji korupcije in Računskim 

sodiščem, ter jih seznanil s svojim delom in cilji. 

4. Svet-DT se bo v polni sestavi ponovno sestal predvidoma 25.11.2016 ob 11. uri, po izteku roka 

iz 23. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ko se bo dokončno konstituiral in 

na osnovi prejetih odgovorov na zahtevane informacije ocenil situacijo ter določil prednostne 

naloge. Po seji Sveta, predvideno ob 13 uri, bo organizirana tudi tiskovna konferenca, kjer bomo 

medije oz. preko njih javnost seznanili s pridobljenimi informacijami in nadaljnjem delu. 
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