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Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) in 5. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01,
23/02 - popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) je Vlada
Republike Slovenije na 158. redni seji dne 30. 11. 2017 pod točko 6.10 sprejela naslednji

SKLEP
o ustanovitvi Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem
projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper

1. člen
(ustanovitev)
(1) S tem sklepom Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) ustanavlja Projektni
svet (v nadaljnjem besedilu: svet) za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega
tira železniške proge Divača – Koper (v nadaljnjem besedilu: projekt).
(2) Namen ustanovitve sveta je zagotoviti seznanitev strokovne in druge zainteresirane javnosti
s potekom projekta ter okrepiti zaupanje javnosti v zakonito, ekonomično in transparentno
izvedbo projekta.
(3) Civilni nadzor po tem sklepu pomeni seznanjenje članov sveta s podatki in dokumentacijo, ki
se nanaša na izvajanje projekta, obravnavanje podatkov in dokumentacije ter podajanje
nezavezujočih mnenj in priporočil na način, določen s tem sklepom, ne predstavlja pa
sprejemanja odločitev v zvezi s projektom ali sodelovanja pri sprejemanju takih odločitev. Delo
in naloge sveta ne posegajo v pristojnosti in naloge drugih organov, ki so določene z zakonom
ali drugimi predpisi oziroma akti.

2. člen
(naloge sveta)
(1) Svet ima naslednje naloge:
̶ obravnavanje investicijskega programa projekta;
̶ obravnavanje letnih in drugih finančnih načrtov za izvedbo projekta;
̶ obravnavanje druge dokumentacije, ki je podlaga za pomembnejše odločitve
investitorja v zvezi s projektom;
̶ obravnavanje drugih vprašanj, povezanih z izvajanjem projekta;
̶ spremljanje izvajanja projekta;
̶ seznanjenje strokovne in druge zainteresirane javnosti s potekom projekta.

(2) V zvezi z obravnavano dokumentacijo svet oblikuje mnenja in stališča, ki jih posreduje v
seznanitev vladi najkasneje v 15 dneh po predložitvi dokumentacije v obravnavo. Če ima
posamezen član sveta glede določenega vprašanja ločeno mnenje, se to mnenje priloži mnenju
sveta. Svet mnenje in stališča, skupaj z morebitnimi ločenimi mnenji, objavi na svoji spletni
strani.
(3) Najmanj dvakrat letno, praviloma do 30. junija in do 15. decembra v posameznem letu, svet
predloži vladi mnenje o poteku projekta in ga objavi na svoji spletni strani.

3. člen
(dokumentacija)
(1) Dokumentacijo iz prvega odstavka prejšnjega člena in drugo dokumentacijo, potrebno za
izvajanje nalog sveta, zagotovi ministrstvo, pristojno za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) ob smiselnem upoštevanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06-ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 –
odl. US in 102/15).
(2) Ministrstvo po potrebi pridobi to dokumentacijo od drugih oseb, ki sodelujejo pri izvedbi
projekta.
(3) Člani sveta in druge osebe, ki sodelujejo pri delu sveta, so dolžni v skladu z zakonom
varovati tajnost podatkov. Če dokument, ki ga mora svet objaviti v skladu s prejšnjim členom,
vsebuje take podatke, se pred objavo ti podatki prekrijejo.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka odškodninsko in kazensko odgovarjajo za kršitev varovanja
podatkov iz prejšnjega odstavka v skladu z zakonom.

4. člen
(pogoji za imenovanje članov sveta)
(1) Član sveta (v nadaljnjem besedilu: član) mora imeti izobrazbo tehnične, ekonomske, pravne
ali družboslovne smeri, pridobljeno po dokončanem programu najmanj druge bolonjske stopnje
visokošolskega izobraževanja ali z njo po zakonu izenačeno stopnjo izobrazbe, in imeti
praktične izkušnje z vodenjem večjih investicijskih projektov.
(2) Kolikor ta sklep ne določa drugače, ne sme biti za člana sveta imenovana oseba, ki je
zaposlena pri gospodarskem subjektu, organu ali drugi organizaciji (v nadaljnjem besedilu:
organizacija), ki je v kakršnikoli vlogi vključena v izvajanje projekta drugi tir Divača – Koper ali
ima v tej organizaciji lastniški delež ali druge pravice, na podlagi katerih ima pravico do
udeležbe na dobičku take organizacije, glasovalne pravice v kateremkoli organu take
organizacije, ali lahko prejme kakršnokoli plačilo od take organizacije.

5. člen
(sestava in imenovanje članov sveta)
(1) Svet sestavlja devet članov, od katerih vlada imenuje enega predstavnika ministrstva na
predlog ministra, pristojnega za infrastrukturo, osem članov pa na predlog društev in drugih
organizacij civilne družbe, tudi če niso pravne osebe, pod pogojem, da je društvo oziroma
organizacija civilne družbe ustanovljena vsaj dve leti in da se je pri svojem delovanju ukvarjala s
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projektom. Predlog društev in drugih organizacij civilne družbe mora vložiti oseba, ki je po
objavljenih pravilih te organizacije pooblaščena zastopati to organizacijo. Društvo ali
organizacija civilne družbe lahko predlaga največ enega predstavnika.
(2) Izpolnjevanje pogojev za imenovanje članov, ki so predstavniki društev in drugih organizacij
civilne družbe, preveri komisija za izbor, sestavljena iz predstavnikov ministrstva, pristojnega za
infrastrukturo, ministrstva, pristojnega za finance in Komisije za preprečevanje korupcije.
Komisijo za izbor imenuje vlada.
(3) Po imenovanju člani sveta s pisno izjavo potrdijo, da glede izvedbe projekta drugi tir Divača
– Koper nimajo nobenega zasebnega interesa in da bodo pri delu sveta sodelovali izključno za
zagotovitev cilja uspešne, pregledne in racionalne izvedbe tega projekta ter da bodo v skladu z
zakonom varovali tajnost podatkov, za katere bodo izvedeli v zvezi z opravljanjem nalog člana
sveta.
(4) Ob prenehanju mandata člana sveta ministrstvo v 15 dneh po prenehanju članstva pozove
ministra, pristojnega za infrastrukturo, organizacijo oziroma svet, ki jo je član predstavljal, da v
roku 30 dni od prejema poziva predlaga novega člana. Komisija iz prejšnjega odstavka preveri,
ali predlagani kandidat civilne družbe izpolnjuje pogoje za člana.

6. člen
(mandat članov sveta)
(1) Mandat članov sveta traja do zaključka izgradnje drugega tira.
(2) Mandat člana sveta predčasno preneha s smrtjo ali nastopom zdravstvenega oziroma
drugega razloga, zaradi katerega član sveta ne more več izvajati svojih nalog. O nastopu
zdravstvenega ali drugega razloga vlada sprejme ugotovitveni sklep.
(3) Član sveta mora najkasneje v 15 dneh po nastopu razloga iz drugega odstavka 4. člena
tega sklepa obvestiti vlado. Če član sveta vlade ne obvesti o nastopu takega razloga, pa se to
kasneje ugotovi, ga vlada s sklepom razreši.
(4) Mandat članu preneha z dnem sprejema sklepa vlade.

7. člen
(način dela sveta)
(1) Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika. Predstavnik ministrstva ne more biti predsednik
sveta.
(2) Predsednik predstavlja in zastopa svet ter vodi njegove seje. Predsednik lahko pooblasti
enega od članov sveta, da ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
(3) Svet sprejema svoje odločitve na sejah. Seja je sklepčna, če je na njej prisotnih več od
polovice članov sveta, kamor šteje tudi predsednik sveta.
(4) Odločitev sveta je sprejeta, če je zanjo glasovala večina članov sveta, kamor šteje tudi
predsednik.
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(5) Ministrstvo zagotavlja prostorske in druge pogoje za delo sveta in opravlja strokovnoadministrative naloge za svet. Splošni stroški delovanja sveta se financirajo iz proračunskih
sredstev ministrstva.
(6) Svet s poslovnikom podrobneje uredi način svojega dela.

8. člen
(strokovne skupine sveta)
Svet lahko izmed svojih članov oblikuje posamezne strokovne skupine za obravnavo določenih
vprašanj oziroma delovnih področij.

9. člen
(prehodna določba)

(1) Vlada imenuje komisijo za izbor iz drugega odstavka tega člena najkasneje v 14 dneh po
sprejemu tega sklepa.
(2) Ministrstvo objavi javni poziv za zbiranje predlogov za člane sveta najkasneje v enem
mesecu po sprejemu tega sklepa.
(3) Vlada imenuje svet najkasneje en mesec po preteku roka, določenega v javnem pozivu iz
prejšnjega odstavka.

10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Mag. Lilijana Kozlovič
generalna sekretarka

Prejmejo:
–
Ministrstvo za infrastrukturo
–
Ministrstvo za finance
–
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Sektor za podporo dela KAZI
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