Spoštovani novinarji in uredništva,
vabimo vas na tiskovno konferenco ob vložitvi poziva Računskemu sodišču (RS), da opravi
temeljit strokovni pregled (revizijo) prvega dela poteka projekta 2TDK. V SINTEZI-KCD,
kjer že od vsega začetka kritično spremljamo oblikovanje in potek tega projekta, ocenjujemo,
da brez takega pregleda ni mogoče javnosti verodostojno predstaviti potek projekta. Brez
zaupanja javnosti pa obstoji nevarnost, da projekt spet postane predmet političnih interpretacij
in manipulacij.
Dosedanji potek projekta lahko razdelimo na dva dela. V prvem delu sta projekt vodila
državna Družba za razvoj infrastrukture (DRI) in Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) v
sestavi ministrstva za infrastrukturo. Po začetku veljavnosti Zakona o poteku projekta, ki je
sredi leta 2018 opolnomočil podjetje 2TDK d.o.o. kot investitorja projekta, pa je vodenje
projekta, s tem pa tudi vse pristojnosti in celotna odgovornost za potek projekta prešlo na to
podjetje.
Hkrati so bile na to podjetje prenesene tudi vse pogodbe, ki jih je do takrat podpisal DRSI,
tako končane kot še ne dokončane. Pri tem pa po našem mnenju ni bil izveden skrben pregled
teh pogodb (finančna in vsebinska evalvacija), od katerih so nekatere močno sporne (zlasti
pogodba o izdelavi Investicijskega programa (IP), ki v številnih ozirih močno odstopa od
podobnih pogodb v drugih projektih). Hkrati pa so bili sprejeti nekateri sklepi, ki jasno
kažejo, da se tudi v tem projektu začenja uveljavljati praksa »izvršenih dejstev« (tako, kot v
projektu TEŠ 6), zaradi česar smo močno zaskrbljeni. Vse več podatkov pa opozarja, da hkrati
z zamudo nastaja tudi že gospodarska škoda.
Ker skoraj v poldrugem letu prizadevanj zainteresirana javnost ni dobila ustreznih pojasnil na
številna odprta vprašanja, smo se odločili, da zaprosimo Računsko sodišče za pomoč oz.
strokovni pregled poteka projekta.
Ker poziva do priprave tega vabila še nismo vročili RS, vam celotnega gradiva z vabilom še
ne moremo posredovati. Novinarjem, prisotnim na tiskovni konferenci, bo na voljo v pisni
obliki, po želji pa tudi v elektronski. Prav tako vas bomo na konferenci podrobneje seznanili z
vprašanji in problemi, zaradi katerih smo se odločili za pobudo Računskemu sodišču.
Tiskovna konferenca bo potekala
v sredo, 16. oktobra 2019 ob 13.00 uri v prostorih kavarne Slamič na Kersnikov 1.
S pozdravi!
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