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USTANOVITEV STROKOVNEGA NADZORNEGA ORGANA  

ZA NADZOR PROJEKTA DRUGI TIR KOPER – DIVAČA  

 

1. Vlada z uredbo ali drugim ustreznim pravnim aktom ustanovi 9-članski strokovni nadzorni 

organ za nadzor projekta drugi tir Koper – Divača (v nadaljevanju: NO) najkasneje v roku 

enega meseca od začetka veljavnosti Zakona o drugem tiru. 

2. V ustanovnem aktu določi: 

2.1. Namen ustanovitve organa 

- spremljanje vseh aktivnosti v projektu graditve železniške povezave Divača – Koper; 

- tekoče posredovanje informacij Vladi. 

2.2. Pristojnosti: 

- vpogled v vse odločitve, ki jih sprejema vodstvo projekta; 

- vpogled v vse pogodbe najmanj 10 dni pred dokončno sklenitvijo oziroma začetkom 

veljavnosti pogodb z izvajalci, konzultanti, svetovalci itd; 

- zahtevati od od vodstva projekta dodatne obrazložitve sklepov in pripravljenih pogodb; 

- preverjati zakonitost sprejetih sklepov in pogodb, tudi z vidika konflikta interesov; 

- predlagati vladi ukrepe, za katere NO menil da so nujni za legalen in legitimen potek 

projekta. Če vlada te predloge zavrne ali se do njih ne opredeli v 30 dneh, imajo člani NO 

pravico in dolžnost o tem na primeren način obvestiti javnost. 

2.3. Obveznosti: 

- redno trimesečno pisno poročanje vladi o poteku projekta. Ta poročila so poročila NO, ki 

jih NO sprejema z večino glasov vseh članov NO, vsak član pa ima pravico do ločenega 

mnenja, ki ga poda skupaj s poročilom; 

- NO se mora vsaj enkrat mesečno zbrati na redni seji in ugotoviti stanje v projektu. O teh 

sestankih se piše zapisnik. 

2.4. Odgovornost članov NO kot posameznikov in kolektiva NO. Vlada lahko opredeli tudi 

odgovornost za nedelo oziroma nevestno delo ter določi penale oz materialno odgovornost 

članov, če pri izvajanju projekta nastane škoda zaradi neučinkovitega delovanja NO  

2.5. Število članov NO (9), mandat (do zaključka projekta), vzroke in postopek za morebitno 

razrešitev posameznega člana ter nadomestno imenovanje. 

2.6. Struktura (sestava) NO: po načelu 5 + 4 (pet predstavnikov vlade + štirje člani iz strokovnih 

org. in civilne družbe) 

V1: NO ima 7 članov: po načelu 4 + 3;  3-vlada + 1-opozicija + 3-CD (TI+ZDUS+Svet)  

 



2.7. Pogoje in omejitve za izbiro članov NO, ki jih predlaga ZDUS v sodelovanju s Svetom, na 

primer:  

- visoka izobrazba, izkušnje pri vodenju velikih projektov;  

- nekaznovanost, brez konflikta interesov, osebna integriteta oz ugled pri dosedanjem delu;  

- vsaj en član mora imeti ustrezno tehnično izobrazbo in vsaj  en član ustrezno ekonomsko-

finančno izobrazbo. 

2.8 Konstituiranje NO in način dela: 

- NO nima predsednika. Delo koordinira in vodi seje najstarejši član, ki tudi podpisuje 

uradna poročila kot predsedujoči, lahko pa se člani dogovorijo, da ta funkcija letno rotira. 

NO se mora konstituirati in pričeti z delom najkasneje v 14 dneh po imenovanju; 

- NO lahko za posebne primere angažira zunanjo pravno pomoč, za opravljanje tekočih del 

pa organizatorja, ki pripravlja sestanke, skrbi za zapisnike, sestavlja poročila in opravlja 

druga strokovna dela. Do takega strokovnega pomočnika je NO upravičen, če obseg 

njegovih del predstavlja vsaj polovico redne zaposlitve; 

- Prostore za delo, delovna sredstva in administrativni servis zagotovi Vlada; 

- Delo v NO se nagrajuje v skladu s predpisi, ki urejajo članstvo v nadzornih svetih  

gospodarskih in drugih družb,  v katerih ima prevladujoči vpliv Republika Slovenija. 


