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Vlada Republike Slovenije je na 128. redni seji dne 30. 3. 2017 določila besedilo:
–

Predloga zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške
proge Divača–Koper – nujni postopek,

ki vam ga pošiljam v obravnavo in sprejem na podlagi 143. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13).
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona obravnava po
nujnem postopku, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, ki bi
nastale zaradi nepravočasne izvedbe predvidenih aktivnosti za prijavo na razpis za sredstva
CEF/IPE. Gre za nepovratna sredstva v višini 1 milijarde EUR, ki bodo namenjena prometnim
projektom, pri katerih bo zagotovljeno financiranje iz zasebnega kapitala oziroma iz finančnih
institucij za izvedbo v okviru večletnega delovnega programa IPE.
Da bi bilo mogoče s projektom drugega tira v tem razpisu sploh sodelovati, se mora nujno
prijaviti kot investitor družba 2TDK, Družba za razvoj projekta d.o.o.. Republika Slovenija
oziroma njeni organi se kot izključni investitor ne morejo prijaviti.
Razpis je bil objavljen januarja, rok za prijavo pa se izteče 14. julija 2017. Na ta dan mora biti
2TDK, Družba za razvoj projekta d.o.o. že investitor. Izvedba rednega zakonodajnega postopka
predstavlja preveliko tveganje za pravočasno vzpostavitev pravne podlage za investitorstvo. Če
za projekt ne bodo pridobljena nepovratna evropska sredstva, financiranja projekta v
doglednem času ne bo mogoče zagotoviti. Sredstva iz navedenega razpisa so namreč ključen
dejavnik za financiranje projekta.
V primeru nesprejetja zakona bo nastala občutna gospodarska škoda. Železniška povezava
med Koprom in Divačo je že preobremenjena, vsako dodatno odlašanje z začetkom izvajanja
investicije pa to škodo še dodatno povečuje.
Iz navedenih razlogov predlagamo obravnavo predloga zakona po nujnem postopku.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10,
95/11, 64/12 in 10/14) in 235. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu
Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
–
dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo,
–
Jure Leben, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo,

–
–
–
–
–

mag. Klemen Potisek, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo,
mag. Darja Kocjan, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet, Ministrstvo za
infrastrukturo,
dr. Anita Goršek, namestnica generalne direktorice Direktorata za kopenski promet,
Ministrstvo za infrastrukturo,
Rok Jeram, sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo,
mag. Vlasta Kampoš Jerenec, vodja Sektorja za železnice in žičnice, Ministrstvo za
infrastrukturo.

Mag. Lilijana Kozlovič
generalna sekretarka
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