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Zadeva: Pobuda za sprejem avtentične razlage 8. člena Zakona o izgradnji, upravljanju 
                  in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper 
 
 
Spoštovani g. predsednik Mitja Bervar, 
 
V Svetu za civilni nadzor projekta »drugi tir« smo prepričani, da ste tudi člani Državnega 
sveta prepoznali neustreznost ravnanja predlagatelja (Vlada) in zakonodajalca (Državni 
zbor), glede uvedbe nujnega postopka pri sprejemanju ZAKONA O IZGRADNJI, 
UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE PROGE 
DIVAČA – KOPER. Državni zbor je zakon sprejel v četrtek, 20. aprila 2017. Temeljitejša 
javna obravnava predloga tega zakona praktično ni bila mogoča, vlaganje amandmajev 
pa je bilo  zaradi pomanjkanja časa (na razpolago je bila samo sreda)  zelo otežkočeno.  

Na neustreznost tega zakona oz. njegove pomanjkljivosti in nevarnosti sta med drugimi 
resno opozorila tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) in Računsko sodišče 
(RS). 

Ne glede na to, ali se bo Državni svet (DS) odločil za »veto« k temu zakonu ali ne, vam 
predlagamo, da v Državni zbor vložite pobudo za avtentično razlago 8. člena tega 
zakona, ki po našem prepričanju odpira možnosti za neuravnoteženo soodločanje 
sofinancerjev projekta pri izgradnji in gospodarjenju s strateško infrastrukturo R 
Slovenije. 

V prilogi vam podajamo širše tolmačenje tega problema in našo utemeljitev, zakaj 
menimo, da je predlog za pobudo o sprejetju avtentične razlage tega člena nujen in 
urgenten. Če se boste odločili razpravljati o tem predlogu, bomo veseli, če zaradi 
eventualnih dodatnih utemeljitev k razpravi o tej točki povabite tudi naše predstavnike. 

Inženirske organizacije so nas obvestile, da predlagajo, da DS organizira posebno 
predstavitev alternativnih tehnologij za gradnjo drugega tira oz. železniške povezave 
Divača – Koper in posledično sprememb začrtane trase. Nam se zdi tak posvet smiseln in 
v primeru, da bo do njega prišlo, smo pripravljeni v razpravi sodelovati z uglednimi 
strokovnjaki, ki se s temi vidiki drugega tira ukvarjajo. 

S spoštovanjem in pozdravi 

Za KO Sveta za civilni nadzor projekta DT 

   Predsedujoči, Emil Milan Pintar     
                                             
Priloga! 
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