
 

 

Spoštovani, 

Vabimo Vas na predstavitev dogajanja ob razpisu za izgradnjo predora Karavanke: 

»SCENARIJI BODOČEGA REŠEVANJA NASTALIH ZAPLETOV  

IN NOVA ŠKANDALOZNA RAZKRITJA«. 

Tiskovna konferenca bo v torek, 19.3.2019 ob 13.uri v kavarni SLAMIČ na Kersnikovi 1 

 

Izhodišče: 

Vsi verjetno veste, da sta se slovenski gradbeni družbi Kolektor in GGD (skupaj z  Euroasfaltom) 

pritožili na odločitev DARSA, ki je za izvajalca projekta »Drugi Karavanški AC predor« izbral turško 

družbo Cengiz Insaat, katerega ponudba je bila najcenejša, mednarodne reference najboljše,  gradbene 

zmogljivosti prepričljive. Državna nadzorna komisija DKOM je tem pritožbam pritegnila in pozvala 

DARS, da ponovno pregleda vse prispele prijave. 

DARS je to storil in ugotovil, da vse prijave vsebujejo napake, tudi prijave pritožnikov, ki so jih 

pritožniki očitali izbranemu izvajalcu. Zato se je odločil, da zavrne vse prijave in preide na neposredna 

pogajanja s ponudniki, ki so oddali prijave v cenovnem okviru, določenem v razpisu. 

Toda tudi na to odločitev DARSA sta se GGD in Kolektor ponovno pritožili. DARS je njuni pritožbi 

pregledal in jih ponovno zavrnil, saj so napake in pomanjkljivosti v njunih prijavah očitne. 

Kaj lahko zdaj stori DKOM?  V SINTEZI-KCD smo oblikovali tri možne scenarije, ki vam jih 

želimo na Tiskovni konferenci predstaviti, obenem pa opozoriti na posledice vsakega od njih. 

Medtem, ko se pri nas dogajajo te neverjetne pravniške igrice, katerih skupni imenovalec je velika 

zamuda pri začetku gradnje, je avstrijska družba na avstrijski strani izkopala že okrog 8oo m predora. 

Tudi, če ne bo novih zapletov, je ena sezona že izgubljena, zaradi česar je že nastala več deset-

milijonska gospodarska škoda, ekološke obremenitve Zgornje savske doline dosegajo mejne vrednosti, 

število smrtnih žrtev narašča. Kaj je pravo ozadje teh pravniških igric, ki jih politika mirno tolerira ali 

v njih celo sodeluje? 

Celotna igra z našim davkoplačevalskim denarjem postaja še bolj bizarna in škandalozna, ker so 

mednarodni mediji medtem razkrili, da je slovaška gradbena družba Metrostav, ki je partner GGD (s 

katerim GGD sploh utemeljuje mednarodne reference za gradnjo predora!), vmešan v »največjo 

korupcijsko afero v zgodovini Češke«. Več o tem vam bomo razkrili na Tiskovni konferenci.  

SINTEZA-KCD je v posebnem pismu pozvala Predsednika Vlade g. Šarca, da preseka gordijski vozel 

teh manipulacij z izborom izvajalca tega projekta. Pismo g Predsedniku vam prilagamo. 

S pozdravi! 

Za SINTEZO-KCD 

Predsedujoči: Emil Milan Pintar 

Priloga: Poziv Predsedniku Vlade RS 



 
 

Ljubljana,19.3.2019 

 

 

GOSPOD ŠAREC, PRESEKAJTE GORDIJSKI VOZEL  

PRAVNIŠKEGA MANIPULIRANJA! 

 

   Že dobro  leto teče pri nas srdita vojna med dvema slovenskima gradbenima družbama, 

Kolektorjem in GGD, in tujo konkurenco, za graditev druge cevi Karavanškega AC 

predora. Slovenski družbi na natečaju nista uspeli, saj niti cenovno niti  glede mednarodno 

priznanih referenc za gradnjo predorov nista konkurenčni, zato sta sprožili veliko pravno 

vojno, ki jo naša nedorečena zakonodaja dopušča skoraj v nedogled. Posledica je že polletna 

zamuda pri začetku gradnje, velika gospodarska škoda zaradi permanentnih zastojev pred 

sedanjim predorom, nesprejemljiva ekološka obremenitev Zgornje savske doline, vse bolj 

krvave ceste, mednarodni posmeh in erozija pravnega reda. Pa tudi izguba ugleda vaše vlade. 

   V tej vojni so povsem spregledani slovenski gospodarski interesi, pravna logika, zdrav razum 

in moralne norme, pravne utemeljitve neprestanih pritožb na odločitve DARSa pa so vse bolj 

banalne, patološke in nesmiselne. Najhuje pa je, da tej vojni ni videti konca. Če bo tekla po 

sedanjih scenarijih, se lahko zamuda pričetka gradnje zavleče še za leto ali dve. Medtem, ko je 

avstrijsko podjetje na avstrijski strani že izkopalo preko 7oo m predora, mi nismo niti blizu 

izbora podjetja, ki naj bi delalo na naši strani. Koliko smrtnih žrtev na cestah pred sedanjim 

predorom bo še potrebnih, da bo prometni resor MZI priznal, da postaja objektivno odgovoren 

tako za zamude kot za gospodarsko škodo in vse bolj krvave ceste.  

   Spoštovani g. Premier, edino vi lahko presekate ta gordijski vozel neskončnih pravnih 

prerekanj, pritožb in manipulacij, saj je očitno, da se vse to dogaja s tiho ali celo aktivno 

privolitvijo nekaterih politikov. Ustavite DKOM, ki je očitno interesno vpleten, in prepustite 

DARSU, da opravi izbor po svojih strokovnih kriterijih in predvsem s svojo polno 

odgovornostjo. 

 

S spoštovanjem! 

Za SINTEZO-KCD 

Predsedujoči: Emil Milan Pintar 

                                                      
 


