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Zadeva: Odgovor na vaše pismo in dostavo dokumentov z informacijami 
javnega značaja, ki se nanašajo na projekt »Drugi tir« 

 

Spoštovana gospa Rebeka Lea Kovačič, 

V Svetu za civilni nadzor projekta Drugi tir (Svet) zelo cenimo vaše osebno 
prizadevanje, da nam v skladu z obstoječo zakonodajo posredujete zaprošene 
dokumente in informacije javnega značaja o projektu Drugi tir, za katere smo 
zaprosili. Hkrati pa nam je jasno, da se tudi vi zavedate, kako zaviti so hodniki 
slovenske oblasti, na katere nas vedno znova pošiljate. Mi za določene informacije 
zaprosimo Vlado, Vlada naše zahteve prepusti Ministrstvu, Ministrstvo jih odstopi 
vam, vi pa nas za nekatere bistvene odgovore na naša vprašanja pošiljate na podjetje 
»2TDK, d.o.o.«. 

Spoštovana gospa Rebeka, ne bomo začenjali razprave o tem, ali je labirintna zavitost 
teh hodnikov posledica zvitosti državnih uradnikov ali totalne neumnosti njihovih 
snovalcev, ki ne znajo potegniti nobene ravne črte politične in zakonske odgovornosti.  

Poudariti moramo dejstvo, da niti slučajno (še) nismo dobili odgovorov na krucialna 
vprašanja o tem projektu. Predvsem pogrešamo investicijski elaborat ter popolne 
informacije o podjetju »2TDK, d.o.o.«, ki bi jih vi (SDH) morali posedovati, zato 
ponovno prosimo zanje.  

Zaradi te vaše prakse »prelaganja odgovorov« z institucije na institucijo bomo 
naslednje pismo z vprašanji prisiljeni nasloviti na vse naštete instance, vas pa 
prosimo, da se v zakonskem roku dogovorite, kdo bo na kakšno vprašanje odgovoril. 
To pošiljanje od vrat do vrat po hierarhiji institucij navzgor in navzdol mogoče zgleda 
nekaterim državnim uradnikom posrečeno, nam pa le razkazuje vso bedo naše 
državne uprave in njenih institucij – ali pa nepripravljenosti za transparentno 
delovanje. 

Spoštovana gospa Rebeka, ne vzemite naše ogorčenosti osebno, saj je ni izzvalo vaše 
prizadevanje ali vaš prijazen odgovor, temveč sistemsko sprenevedanje inštitucij in 
njihovih vodij. 

S prijaznimi pozdravi, spoštovanjem in voščili za osebno srečo v prihajajočem letu! 

 

Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir  

Koordinacijski odbor 

E-naslov: koalicija@t-2.net 
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