
 

 

Ljubljana, 7.8.2020 

 

Članom, sodelavcem in somišljenikom SINTEZE-KCD 

 

Zadeva: Seznanitev naših članov, sodelavcev in somišljenikov o pismu, ki ga 

SINTEZA-KCD pošilja Predsedniku vlade RS o ugotovitvah in vprašanjih v zvezi s 

projektom 2TDK 

Spoštovani člani SINTEZE-KCD, sodelavci in somišljeniki! 

V SINTEZI-KCD pozorno spremljamo potek Projekta 2TDK. Zlasti pazljivo smo proučili 

vsa tri Poročila o poteku Projekta, ki jih je doslej vladi posredoval Projektni svet za civilni 

nadzor (PSCN), in seveda sklepe vlade. V slednjih je bilo vselej navedeno, da sta vladi z 

ugotovitvami PSCN seznanjeni (prvi dve poročili je obravnavala Šarčeva, tretjega pa 

Janševa vlada) in da bosta pri svojem delu upoštevala opozorila.  

Zgodilo se ni nič. Zamuda pri izvajanju Projekta narašča in že ogroža finančno konstrukcijo 

Projekta, odločitve so sprejemane ne-transparentno, ključne informacije se skrivajo celo 

pred PSCN, ki je organiziran in od vlade imenovan organ civilnega nadzora tega Projekta, 

financiranega v 90 % iz sredstev državljanov (ostalih 300 mio evrov so posojila in sredstva 

EU). Vse pogosteje pa zaznavamo tudi korupcijska tveganja (preplačane naloge, dvomljive 

anekse, itd). Skratka, Projekt 2TDK postaja vse bolj podoben nekdanjemu projektu TEŠ-6. 

Zato smo se odločili, da tudi sami Ministra g. Vrtovca seznanimo z našo zaskrbljenostjo in 

ugotovitvami ter ga opozorimo na nekatera ključna vprašanja. Ker odgovora na naše pismo, 

poslano dne 13.7.2020 (še) nismo dobili, smo se odločili, da z njim seznanimo tudi vas, 

predsednika vlade in Komisijo DZ za infrastrukturo. Obenem načrtujemo, da bomo z 

nastalo situacijo in problemi vodenja in poteka Projekta seznanili strokovno in drugo 

javnost (medije) ter na probleme opozorili tudi nadzorne organe, kot so Računsko sodišče, 

KPK, NPU … 

Razmišljamo tudi o tem, da bi sami, če tega ne bo storil Investitor (podjetje 2TDK), 

organizirali javno razpravo o poteku projekta. Ker bi želeli, da bi bila ta razprava zares 

kvalitetno pripravljena, ustanavljamo posebno delovno skupino. Zato pozivamo vse, ki jim 

je ta tematika blizu oz. jih zanima dogajanje v tem tri-milijardnem projektu, da se pridružite 

in postanete člani te delovne skupine. 

   S pozdravi in spoštovanjem! 

   Za SINTEZO-KCD 

   Predsedujoči 

   Emil Milan Pintar 

Prilogi: Pismi Ministru g. Vrtovcu (13.7.2020) in Predsedniku vlade (7.8.2020) 


