Ljubljana, 13.7.2020

Minister za infrastrukturo
Jernej Vrtovec

Zadeva: Opozorilo o neustreznem poteku Projekta 2TDK
Spoštovani g. minister Jernej Vrtovec,
V SINTEZI-KCD že od vsega začetka spremljamo potek in vodenje Projekta 2TDK, saj
zaznavamo stalno nevarnost, da bi tudi ta Projekt, kot se je to zgodilo s Projektom TEŠ
6, postal predmet zlorabe, odtujevanja javnih sredstev in negospodarnega vodenja. S
svojimi ugotovitvami, opozorili in predlogi smo vsa leta redno in korektno seznanjali
tiste, ki so za ta Projekt odgovorni oz. ki o njem neposredno odločajo. Pri tem pa smo
se ves čas prizadevali, da bi bilo odločitve v Projektu sprejemane transparentno, vodenje
projekta pa gospodarno in učinkovito.
Z zamenjavo vlade sprejemate, g. Minister, v upravljanje in odgovornost velik JAVNI
Projekt, ki je bil doslej evidentno slabo voden in upravljan. Nelegitimno mešanje
interesov dela stroke in politike v njem pa ga je potiskalo na sam rob velikih korupcijskih
tveganj. Naj vas opozorimo na nekaj teh kritičnih vprašanj.
Osnovni problem Projekta 2TDK danes je njegov Investicijski program (IP). Pri tem bi
morali biti posebej pozorni na naslednja dejstva:
1. Podjetje, ki je IP izdelalo, se je v uvodu jasno in v celoti odreklo strokovne
odgovornosti za vsebinski in stroškovni del IP, kar mora biti zadostno opozorilo,
da IP v tej obliki ni ustrezen in da zahteva neodvisno strokovno REVIZIJO.
Popravljanje posameznih točk IP s »hišnimi odločitvami« investitorja, kar zdaj
počne podjetje 2TDK, ni korektno oz. je celo pravno sporno (nezakonito), saj je po
naši zakonodaji IP temeljni dokument javnega projekta, ki ga mora sprejeti vlada
v integralni obliki
2. Strokovne razprave so pokazale, da je stroškovni del Projekta NAPIHNJEN za 20
do 30 %, najbolj v točkah, ki zadevajo velikost predorov, ceno upravljanja in
nadzora Projekta, gospodarjenje z izkopanim materialom in vprašanja dvotirnosti;
3. Največji problem pa je dejstvo, da je za Projekt, katerega cena naj bi se gibala med
800 mio (realno) in v IP predvidenimi 1,1 milijarde evrov, angažiranih dejansko
preko 3 (TRI!) milijarde evrov. IP ta preostala sredstva v višini skoraj 2 milijardi
namenja 40-letnemu »plačevanju dostopnosti« oz. upravljanju s prometom. V

bistvu to pomeni, da bo država plačevala dostopnost do tirov, ki so v njeni lasti, in
to podjetjem, ki so (bodo) v tuji lasti. To, kar je zapisano v sedanjem IP, nam
vsiljuje oceno, da je v igri ena največjih gradbeno – političnih prevar, saj niti
investitor, niti PSCN in še manj državljani kljub večkratnim uradnim zahtevam ne
dobimo ustreznih podatkov o tem konstruktu.
4. Z ustreznim popravkom sedanjega IP bi lahko ta sredstva v celoti namenili
zagotovitvi polne dvotirnosti načrtovane železniške povezave D - K. Najmanj, kar
bi morali zagotoviti, pa je ločen račun izkazovanja pritoka teh sredstev iz obeh
opredeljenih virov v Proračun (povečani cestnina na AC in taksa za pretovor v
Luki) ter ustrezen nadzor njihove porabe.
5. Prav glede javnosti podatkov, ki naj bi dokazovali transparentnost odločitev in
gospodarnost pri vodenju projekta, prihaja že vsa leta do velikih problemov, na kar
opozarja PSCN v vseh treh svojih Poročilih vladi. Da bi to presegli in vzpostavili
legitimno stanje, v SINTEZI-KCD odločno podpiramo predlog PSCN, zapisan v
zadnjem Poročilu (do njega se je pozitivno opredelila tudi vlada v odgovoru na
Poročilo), da odgovorni za Projekt v oktobru ali novembru letos predstavijo
javnosti celotni dosedanji potek Projekta, njegov revidirani IP in odločitve glede
polne dvotirnosti načrtovane D – K železniške povezave.
6. Zapiranje dostopnosti teh podatkov, njihovo prikrivanje ali neupravičeno
(nezakonito) označevanje za »poslovne skrivnosti«, bo po naši oceni samo
povečevalo nezaupanje Civilne družbe (državljanov) v vodenje Projekta in
posledično vlade v celoti in potenciralo nujo, da se s Projektom in načinom
njegovega vodenja pričnejo ukvarjati institucije družbenega nadzora (RS, KPK,
tožilstvo, itd., itd.).
Spoštovani g. minister, v SINTEZI-KCD se zavedamo, da so ti prigovori sedanjemu
vodenju Projekta 2TDK resni in zahtevajo več neposrednih dokazov, kot jih je mogoče
prikazati v tem kratkem zapisu, zato predlagamo sestanek v internem krogu, kjer jih
bomo z veseljem utemeljili.
S spoštovanjem in pozdravi!
Za SINTEZO-KCD
Predsedujoči
Emil Milan Pintar

