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Minister g. dr. Peter Gašperšič 

Ministrstvo za infrastrukturo 

Langusova 4  

1535 Ljubljana  

 

Zadeva: Pridobivanje informacij javnega značaja o Projektu drugi tir Divača-Koper 

 

Spoštovani g. Minister, 

pred nedavnim ste javnosti posredovali nekaj informacij o predvidenem načinu financiranja Projekta 

»Drugi tir D-K«. Pri tem ste se omejili na informacije o predvidenih virih potrebnih sredstev, z 

ničemer pa niste omenili pogojev, pod katerimi bi ta sredstva pridobili, predvsem pa ne cene 

(stroškov) tega financiranja. 

Prav tako kot mi v Svetu za civilni nadzor imenovanega projekta dobro veste, da imajo posamezni 

viri različne cene investicijskih vložkov oz. denarja za financiranje projekta. Naši izračuni kažejo, da 

bi bili lahko stroški financiranja Projekta, ob napačni oz. neustrezni izbiri virov, zelo visoki. V 

skrajnem primeru bi se lahko gibali celo v višini gradbenih stroškov za celoten Projekt, kar pomeni, 

da nas bi Projekt nazadnje stal precej več kot 2 Mrd evrov. 

V Svetu za civilni nadzor Projekta »Drugi tir« želimo prispevati k racionalni izvedbi Projekta, tako v 

smislu gradbenih stroškov kot stroškov financiranja, predvsem pa želimo prispevati k transparentnosti 

sprejemanih odločitev, zato prosim, da mi (osebno) na podlagi zakonodaje, ki ureja dostop do 

informacij javnega značaja v zakonskem roku posredujete odgovore oz. podatke na naslednja 

vprašanja: 

1. Kolikšna je zadnja predvidena vrednost (brez DDV) Projekta, ki ste jo uporabili kot podlago za 

dogovarjanje o vlaganjih v Projekt oz. njegovemu sofinanciranju? 

2. Kakšne so cene (stroški) in drugi pogoji sofinanciranja Projekta za posamezen vir, ki ste ga 

predvideli, in sicer: 

- višina in strošek sredstev iz proračuna RS; 

- višina in strošek financiranja iz sredstev EU; 

- višina in strošek financiranja iz mednarodnih posojil; 

- višina, strošek in drugi pogoji za sofinanciranje Projekta s strani Madžarske, Slovaške in Češke,  

- ali načrtujete udeležbo Poljske in Rusije v financiranju ali samo v izvedbi posameznih gradbenih 

del Projekta? 

Ker nam je vsem poznano, da stroškov gradnje in financiranja Projekta ne bo mogoče pokrivati iz 

prevoznine neposredno, temveč bodo na tak ali drugačen način bremenili gospodarstvo in proračun 

RS, je jasno, da so vsi ti podatki evidentno podatki javnega značaja, do katerih ima javnost oz. 

državljani Slovenije pravico vpogleda. 

Za popolne odgovore na zastavljena vprašanja se vam vnaprej zahvaljujem. 

S spoštovanjem in pozdravi, 

Emil Milan Pintar    
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