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Predsednik vlade RS 

Gospod Janez Janša 

  

Zadeva: Strokovna obravnava obnovljenega IP projekta 2TDK 

 

Spoštovani g. Predsednik, 

Projekt železniške povezave Divača – Koper spada ta trenutek med največje investicijske 

projekte. Potekal naj bi na podlagi investicijskega programa (IP), ki ga je sprejela bivša 

vlada. Ker IP vsebuje 5 grobih projektnih napak, je kot realna podlaga za tekoče investicijske 

odločitve povsem neprimeren. Te napake so tolikšne, da njihove take ali drugačne rešitve 

predstavljajo do 20% vrednosti projekta, zato se neodvisni strokovnjaki že več kot 2 leti 

(točneje, od januarja 2019, ko ga je potrdila prejšnja vlada)  prizadevajo, da bi se odpravile 

oz., da bi se projekt v teh točkah re-projektiral. 

Do teh napak je prišlo, ker so odgovorni na MZI IP skrivali pred neodvisnimi strokovnjaki 

in ga poslali vladi v sprejem povsem mimo njih; celo Projektni svet za civilni nadzor (PSCN) 

je, mimo vseh zagotovil vlade, dobil tekst IP v roke samo en dan pred sprejemom na vladi. 

Zdaj se IP »novelira«, karkoli že to pomeni. PSCN je zato MZI predlagal, da dobi vpogled 

v predlog novega IP PRED obravnavo na vladi in s tem možnost, da za to obravnavo pripravi 

svoje pripombe, da se zgodba s strokovnimi napakami ne bi ponovila. S tem bi tudi vlada 

dobila nekakšno »drugo mnenje« o predlogu IP in ne bi bila odvisna samo od informacij 

predlagatelja. V prvem primeru so bile te povsem zavajajoče in nestrokovne, vlada pa s 

sprejetjem očitno zavedena. Na ta naš predlog smo dobili odgovor, da bo procedura 

drugačna: najprej ga bo sprejela vlada, nato ga bo šele lahko obravnaval PSCN. 

Ta postopek ni le kršitev običajne prakse, sprejem takega dokumenta brez mnenja neodvisne 

strokovne komisije je tudi na robu kršitve zakonodaje, a posteriorna obravnava dokumenta 

v PSCN pa tudi brez haska. V primeru zaznavanja večjih strokovnih napak v IP vaša Vlada 

gotovo ne bo ponovno odprla te razprave ali celo spreminjala odločitve (potrditve). 

Predlagamo, da se predlog noveliranega IP predhodno obravnava v strokovnih krogih oz. v 

okviru PSCN. 

S pozdravi in spoštovanjem! 

Za SINTEZO-KCD 

Emil Milan Pintar,  predsedujoči     

V vednost: Jadran Bajec, predsednik PSCN    


