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Zadeva:  Druga informacija za medije 

 

   Svet za civilni nadzor je dočakal prvi poskus medijskega linča in politične diskvalifikacije. 

   Kot ideološko nevtralen in povsem neodvisen od političnih strank, institucij in lobijev, zavezan 

in odgovoren samo civilni družbi, smo v Svetu take napade seveda pričakovali. S svojim 

delovanjem smo že doslej zadeli ob številne interese, ki se vežejo na ta prenapihnjeni projekt. Ne 

le v politiki oz. njenem ozadju, temveč tudi v delu stroke in gospodarstva, predvsem pa tistih 

posameznikov, ki špekulirajo z lastništvom podjetja Slovenske železnice Tovorni promet in Luke 

Koper.   

   V Svetu smo odprti za javne razprave in soočanje argumentov, saj nam izkušnje kažejo, da bi 

tudi projekt »TEŠ 6« verjetno drugače potekal, če bi ga civilna družba organizirano spremljala 

od samega začetka in na vseh ravneh. Zato smo sprejeli povabilo civilne iniciative »Primorska je 

vstala« in sodelovali na njihovi javni tribuni 13.12.2016 (prof. dr. J. P. Damijan, prof. dr. M. 

Pavliha, mag. E. M. Pintar). Udeležili smo se javne prireditve, ki jo je na Škofijah dne 16.12.2016 

organiziral poslanec Ljudske stranke g Bogovič z naslovom »Kako v Sloveniji izpeljati velike 

projekte« (S. Štrajn). 

   Prav tako smo sprejeli vabilo Foruma 21, ki dne 12. januarja 2017 organizira razpravo na to 

temo. Razprave se bodo predvidoma udeležili E. M. Pintar, M. Marc in A. Cetinski, ki bodo 

predstavili razloge za ustanovitev Sveta, nekatera dosedanja razkritja o prenapihnjenosti projekta 

ter stališča Sveta, da je model javno-zasebnega partnerstva za njegovo financiranje skrajno 

neprimeren in predrag, spekulacije o lastništvu Luke oz. podeljevanju luških koncesij tujemu 

kapitalu pa v nasprotju z interesi slovenskih državljanov. 

   Poskus politične diskvalifikacije Sveta, ki si ga je dne 21.12.2016 dovolila TV postaja »24 TV« 

(in podobne poskuse, ki bodo verjetno sledili)  v Svetu razumemo kot razkritje interesne povezave 

lastnikov te televizijske hiše z nosilci prenapihnjenega projekta. Da je pri tem urednica uporabila 

nekatere polresnice oz. poskusila podtakniti nekatere laži o članih Sveta, pa je že vprašanje 

novinarske etike in mogoče celo napoved, kako bo delovala ta televizijska hiša.  
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