
 

 

Ljubljana, 19.11.2019 

 

Podjetje »2TDK, d.o.o.« 

Ministrstvo za infrastrukturo 

PSCN - Projektni svet za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške 

proge Divača - Koper  

 

Zadeva: Odgovor na dopis št. 40-319/2019 

 

Spoštovana Dušan Zorko, generalni direktor in Marko Brezigar, direktor. 

Gospod Emil Milan Pintar, član Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta 

izgradnja drugega tira železniške proge Divača – Koper (PSCN), nas je seznanil o vašem dopisu 

»Zadeva; Odgovor na ugotovitve Koalicije civilne družbe za prenovo SINTEZA - KCD in 

predlog za prenehanje razkrivanja podatkov o poslovanju družbe 2TDK, d.o.o. in projekta 

izgradnje drugega tira Divača – Koper«, ki nosi datum 22.10.2019. Gospod Pintar je bil za člana 

PSCN imenovan na predlog SINTEZE-KCD. 

Moramo priznati, da težko razumemo namen vašega dopisa, a prva misel, ki se nam pojavi je, da 

sploh niste seznanjeni oz. ne razumete namena ustanovitve PSCN ali pa poizkušate namen in 

smisel PSCN zaobiti.  

Spoštovana gospoda Dušan Zorko in Marko Brezigar, če prav razumemo v vašem dopisu g. 

Pintarju in Koaliciji Sinteza očitate razkrivanje podatkov o izvajanju Projekta drugi tir Divača-

Koper, kar naj bi bil razlog za prenehanje sporočanja podatkov na PSCN. Seveda je tak očitek 

čuden, zahteva za prenehanje sporočanja podatkov na PSCN pa neresna, saj je bil PSCN 

ustanovljen prav za nadzor nad izvajanjem projekta in poročanje zainteresirani javnosti, 

torej zagotavljanje transparentnosti delovanja in "razkrivanje" (tudi eventualnih nepravilnosti) 

širši javnosti. Seveda to ne velja za podatke, ki so označeni s stopnjo tajnosti in katerih razkritje 

bi lahko ogrozilo ali drugače škodovalo projektu. Iz Zapisnikov, ki ste jih natančno pregledali, 

kar nas posebej veseli, ste ugotovili, da do razkritja podatkov označenih s stopnjo tajnosti nikakor 

ni prišlo.  

Sinteza-KCD bo še naprej podpirala PSCN, ki je bil ustanovljen po zgledu razvitih zahodnih 

držav, kjer je civilnodružbeni nadzor nad velikimi projekti utečena praksa (v nekaterih državah 

celo zakonsko določena). Na Programskem svetu bomo še naprej tekoče spremljali potek projekta 

2TDK, ki je javen projekt in financiran pretežno iz javnih sredstev. Prav tako bomo spremljali 

tudi delo PSCN, ki ga je vlada ustanovila prav na naš predlog, z ambicijo, da bo projekt voden 

transparentno in tudi zaradi tega bolj gospodarno. Nihče si ne želi ponovitve (ne vsebinske, ne 

kadrovske)  kalvarije projekta TEŠ-6.  

Za lažje spremljanje naših aktivnosti smo med redne prejemnike naših obvestil dali tudi PR-2tdk. 

 Z lepimi pozdravi 

Po sklepu Programskega sveta Sinteza-KCD 

Miroslav Marc   


