Zadeva: Zabeležka usklajevalnega sestanka na MzI glede oblikovanja
PROJEKTNEGA SVETA ZA CIVILNI NADZOR NAD IZVAJANJEM PROJEKTA
DRUGI TIR ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA - KOPER
1. Usklajevalni sestanek je potekal dne 6. septembra 2017 v prostorih MzI. S strani ministrstva oz. vlade
se ga je udeležil državni sekretar g J. Leben s sodelavci, s strani PS Sinteze in KO Sveta pa E. M.
Pintar in M. Marc.
2. Namen sestanka je bil, da dokončno uskladimo dve gradivi in sicer:
- Sklep o ustanovitvi Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugi tir železniške
proge Divača – Koper in
- Tekst javnega poziva za vlaganje kandidatov za člane v tem PS ter
- da se dogovorimo o načinu prezentacije doseženega dogovora javnosti.
3. V obeh gradivih se je odpiralo kot glavno vprašanje, kako opredeliti »potrebne izkušnje« kandidatov
za člane PS in kako opredeliti subjekte CD, ki lahko predlagajo po enega kandidata v PS.
Glede prvega vprašanja smo se prisotni strinjali, da je formulacija (»vodenje ali sodelovanje v
projektih, vrednih nad 3 mio evrov«) neustrezna, saj odpira vprašanje vrednosti projektov v
preteklosti, izraženi v drugih naših valutah v preteklosti. Dogovorili smo se, da se formulacija
spremeni tako, da se od kandidata zahtevala »ustrezne izkušnje pri vodenju večjih projektov«.
Glede drugega vprašanja pa smo se dogovorili, da štiri kandidate za PS neposredno določijo
organizacije, ki vseskozi podpirajo hiter začetek gradnje železniške povezave ob skrbnem in trajnem
civilnodružbenem nadzoru in ki ves čas podpirajo projekt ter s konstruktivnim dogovarjanjem iščejo
ustrezne rešitve. To so: ZDUS, Sinteza, KO Sveta-DT in CI Črni kal, od katerih vsaka predlaga po
enega kandidata. Ostalih 5 kandidatov predlagajo institucije CI, ki se ukvarjajo s problematiko,
relevantno za to področje, že najmanj 3 leta na državnem nivoju. Če bo teh kandidatov manj ali več
kot 5, se ponovi poziv za kandidiranje oz. izvede žreb kandidatov, kot je to določeno v Sklepu o
ustanovitvi PS.
Po tem dogovoru, (spremembe bo v gradiva vnesla pravna služba MzI) sta se obe strani strinjali, da
sta teksta ustrezno usklajena. G. Leben bo gradivo predstavil vladi (verjetno) že v petek.
4. Od različnih možnih načinov prezentacije celotnega doseženega dogovora (ločeni izjavi, ločene
tiskovne konference, skupna izjava) smo se dogovorili, da se na podlagi vabila (predsednika vlade ali
Kabineta PV) organizira zaključni sestanek, ki mu bo sledila skupna novinarska konferenca, kjer
bosta obe strani predstavili celovite dogovore (ne le Projektnega sveta za nadzor) in iz tega izhajajoče
dejstvo, da se vsem sodelujočim zdi referendum odveč oz. povsem nepotreben. G. Leben je izrazil
pričakovanje, da bodo z naše strani sodelovali g M. Pavliha, g J. Mencinger in E. M. Pintar, s
čimer smo se strinjali. Z Marcem sva g Lebnu predstavila tudi skico naših stališč, ki bi jih ob tej
predstavitvi posredovali medijem. Ta sestanek in TK naj bi potekal v sredini prihodnjega tedna
(uskladiti je treba datume), organizira pa ga vladna stran.
5. Obe strani sta izrazili zadovoljstvo, da so se usklajevanja uspešno končala in s tem potrdila, da je
samo s konstruktivnim sodelovanjem in dogovarjanjem mogoče premostiti še tako velika začetna
razhajanja in poiskati ustrezne rešitve.
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