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Ljubljana, 14.9.2017 
 

 

IZJAVA O REFERENDUMU O DRUGEM TIRU 

 

 
Programski svet Koalicije civilne družbe SINTEZA-KCD (PS Sinteza)  

in 

Koordinacijski odbor SVETA ZA CIVILNI NADZOR Projekta drugi tir (KO Sveta) 

 

 
 

V PS Sinteze in KO Sveta ugotavljamo, da smo z odločilno pomočjo aktiviranega javnega 

mnenja in drugih institucij civilne družbe v uspešnih pogajanjih z Vlado dosegli večino 

zastavljenih ciljev in sicer: 

- Vlada je z resno revizijo stroškovnih postavk projekta »drugi tir« ugotovila 

prenapihnjenost izračuna cene projekta iz leta 2013 in določila novo oceno vrednosti 

projekta, ki ne bo presegla 961 mio evrov , vključno z zemeljskimi deli za dvotirno 

povezavo; 

-  Vlada je sprejela odločitev, da je iz ekonomskih in prostorskih razlogov edino smiselno 

takoj graditi dvotirno železniško povezavo Divača – Koper; 

-  Vlada je umaknila koncepte javno-zasebnega partnerstva in zagotovila, da sofinanciranje 

projekta s strani zalednih držav pogojuje s tem, da ta sredstva ne bodo dražja kot so 

sredstva iz mednarodnih posojil in da ne pomenijo solastništva teh držav na zgrajeni 

infrastrukturi, prav tako pa ne solastništva na infrastrukturi Luke Koper;  

-  Vlada je zagotovila, da bo še v septembru letos ustanovila 9-članski Projektni svet za 

civilni nadzor tega projekta in vanj imenovala člane izmed kandidatov, ki jih bodo 

prijavile Institucije civilne družbe. 

Na podlagi teh dejstev v Programskem svetu S inteze in večina v Koordinacijskem 
odboru Sveta ugotavljamo, da so pomisleki, zaradi katerih smo v Svetu in Sintezi 

odločno nasprotovali vsebini in načinu vodenja projekta, odpravljeni. Zakon o gradnji 

in financiranju gradnje proge Koper – Divača tako ne predstavlja več nevarnosti, da bi 

bila ta investicija izpeljana netransparentno in negospodarno, zato menimo, da je 

primerno na referendumu zakon podpreti in tako omogočiti, da se gradnja nove 

železniške povezave pristanišča z zaledjem prične čim prej, s tem pa tudi odpravijo 

nevarnosti, ki vsakodnevno grozijo prebivalcem ob sedanji železniški progi.  
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