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ZADEVA: Zahteva za preveritev investicijskega projekta izgradnje drugega tira Divača-Koper 

Svet za civilni nadzor je kljub izmikanju, ignoriranju in zavajanju Ministrstva za infrastrukturo 

Direkcije za infrastrukturo, DRI d. o. o., 2TDK d. o. o., SDH in celo vladnih služb pri 

pridobivanju informacij javnega značaja uspel pridobiti dovolj informacij, da je lahko strokovno 

presodil vodenje investicije izgradnje drugega tira Divača-Koper.  

Svet je ugotovil, da so predvidene investicijske vrednosti projekta drugi tir Divača-Koper mnogo 

previsoke, kar je posledica nestrokovno pripravljenih investicijskih ocen, ki so jih nestrokovno ali 

namerno škodljivo pripravili pooblaščeni inženir DRI d. o. o., Direkcije za infrastrukturo in 

Ministrstva za infrastrukturo. 

Ustanovitev 2TDK d. o. o. je brez zakonske podlage v posebnem napovedanem zakonu o drugem 

tiru Divača-Koper, ki ga še ni  in je v nasprotju z veljavnimi predpisi o gradnji železnic v 

Republiki Sloveniji.  

Vlada je 2 TDK d. o. o. ustanovila in pri tem očitno spregledala, da je ustanovitev te družbe v 

nasprotju z veljavnimi predpisi (Zakon o železniškem prometu, Zakon o družbi Slovenske 

železnice, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Zakon o javnih gospodarskih službah), ker 

očitno ni dovolj skrbno preverila predloga Ministrstva za infrastrukturo. Ministrstvo za finance je 

pri sprejemu te odločitve očitno opustilo dolžno skrbnost nadzora glede zakonitosti in 

gospodarnosti nad uporabo sredstev proračuna in je dovolilo izvesti vplačilo osnovnega kapitala  

v višini 1.000.000 evrov, nadalje pa je tudi pri sprejemanju proračuna in ZIPRA za leto 2016 in 

2017 spregledalo, da ni zagotovljene pravne podlage po Zakonu o javnih financah za predvidene 

dokapitalizacije v 2 TDK d. o. o. v višini 200.000.000 evrov. 

Nestrokovno nadaljevanje vodenja investicije drugi tir Divača-Koper pomeni nadaljevanje 

škodljivega ravnanja, za katerega nosi politično, moralno in materialno odgovornost Vlada 

Republike Slovenije in njen predsednik osebno. Svet za civilni nadzor glede na navedena dejstva 

zahteva, da se, kot predsednik Vlade Republike Slovenije osebno odločite preveriti vodenje 

projekta izgradnje drugega tira Divača-Koper. Svet za civilni nadzor poudarja, da je naša zahteva 

dobronamerna in usmerjena k varovanju premoženjskih interesov Republike Slovenije, ki jih 

mora prvenstveno varovati predsednik Vlade na čelu resornih ministrov. Pravočasna preveritev 

projekta bo preprečila zlorabe javnega denarja, kot so jih zagrešili pristojni organi pri projektu 

TEŠ 6, pri katerem ni deloval institucionalni nadzor pristojnih organov Republike Slovenije, 

Vlade in predsedniki Vlad v času izgradnje TEŠ 6 pa so malomarno opustili skrbnost pri 

sprejemanju ukrepov pri vodenju  projekta TEŠ 6. 
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Svet za civilni nadzor izgradnje drugega tira Divača-Koper upošteva, da ne predsednik Vlade 

osebno, ne Vlada nista dolžna odgovarjati civilno organiziranim državljanom, vendar pa 

poudarjamo, da je glede na javno argumentirane strokovne razloge za presojo projekta drugi tir 

Divača-Koper zaradi razlogov spodobnosti in kurtuaznosti v interesu Vlade in njenega 

predsednika pred slovensko javnostjo odgovorno, v skladu z določbami Zakona o Vladi preveriti 

sprejete odločitve in še pravočasno spremeniti in preprečiti škodo. Če boste dolžno skrbnost 

opustili, boste glede na javno argumentirane ugotovitve in strokovno ugotovljena dejstva prevzeli 

osebno odgovornost zaradi opustitev dolžne skrbnosti, ker kljub opozorilom ne boste pravočasno 

in ustrezno ukrepali za zaščito javnega premoženja republike Slovenije in njenih državljanov. 

Svet vam dobronamerno izraža pripravljenost, da vam osebno in vsem pristojnim organom za 

vodenje projekta drugi tir Divača-Koper nudi strokovno pomoč in brez kakršnega koli plačila 

pomaga preveriti vsa ključna tehnična, ekonomska in pravna vprašanja izgradnje drugega tira 

Divača-Koper.  

Spoštovani g. predsednik, pričakujemo, da to našo dobronamerno pripravljenost takoj udejanite. 

V primeru vaše morebitne negativne odločitve, pa vas prosimo, da nam to, najkasneje v zakonsko 

predvidenem roku, sporočite pisno, saj gre za prevzemanje subjektivne odgovornosti. 

 

Z dolžnim spoštovanjem: 

mag. Emil Milan Pintar, 

prof. dr. Marko Pavliha, 

prof. dr. Jože Damijan, 

prof. dr. Jože Mencinger, 

Stanko Štrajn, 

Robert Sever, 

mag. Miroslav Marc, 

člani Koordinacijskega odbora Sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir 

(podpisi so v arhivu Sveta) 

 

 

 

Dostavljeno:  - na E-naslove: info.ukom@gov.si; gp.kpv@gov.si; miro.cerar@gov.si 

     - in medijem 
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