
 

 
 

Skupina poslank in poslancev  

(prvopodpisani dr. Matej T. Vatovec) 

 

 

Ljubljana,  23. 6. 2016 

 

 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 

dr. Milan Brglez, 

Predsednik Državnega zbora 

 

 

Na podlagi 118. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 

42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06 in 47/13) in 250. člena Poslovnika Državnega 

zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/02, 60/04, 64/07, 92/07-UPB1, 

105/10, 79/12-Odl. US, 80/2013) podpisane poslanke in poslanci  

 

 

vlagamo 

 

 

INTERPELACIJO O DELU IN ODGOVORNOSTI MINISTRA ZA 

INFRASTRUKTURO DR. PETRA GAŠPERŠIČA 

 

zaradi: 

 

1. Neodgovornega ravnanja in zaviranja izgradnje drugega tira proge 

Koper–Divača. 

 

2. Sumov nezakonitega vplivanja na nadzornike DARS-a in Luke Koper.   

 

3. Prizadevanj za privatizacijo državne infrastrukture. 

 

4. Neuspešne posodobitve in elektrifikacije železniške proge Pragersko – 

Hodoš. 
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Na podlagi 118. člena Ustave Republike Slovenije in 253. člena Poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije podpisane poslanke in poslanci 

predlagamo, da Državni zbor Republike Slovenije po končani razpravi o 

interpelaciji o delu in odgovornosti ministra za infrastrukturo dr. Petra 

Gašperšiča, torej o vprašanju, ali zaradi izgubljene verodostojnosti še lahko 

opravlja funkcijo ministra za infrastrukturo, sprejme naslednji  

 

 

SKLEP: 

 

 

Dr. Peter Gašperšič se razreši s funkcije ministra za infrastrukturo. 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

1. Neodgovorno ravnanje in zaviranje izgradnje drugega tira proge Koper–

Divača 

 

Izgradnja drugega tira železniškega odseka Koper-Divača je ena od prioritet 

razvoja slovenske infrastrukture že več kot dvajset let. Dr. Peter Gašperšič je že 

v svoji predstavitvi kandidata za ministra za infrastrukturo 16. septembra 2014 

povedal, da meni, da » drugega tira tako, kot je zamišljen še najmanj, ne vem, 

naslednjih 30, 40 let ne bomo potrebovali«. Gašperšič je kasneje za javnost 

mnenje sicer prilagodil in si deklarativno začel prizadevati za izgradnjo drugega 

tira, s svojimi dejanji kot minister pa je dejansko ravnal proti temu. Za svojo 

politično napoved ob začetku mandata, da Slovenija drugega tira Divača-Koper 

ne potrebuje še 30 do 40 let in kot s svojim delom potrjuje  v to svojo trditev še 

vedno verjame.  

 

Minister je svojo neodločnost in zavlačevanje pri sestavi jasnega in finančno 

konsolidiranega načrta izgradnje drugega tira ponovno dokazal, ko je projekt 

izgradnje drugega tira prijavil na razpisu za sredstva iz naslova instrumenta za 

povezovanje Evrope CEF, in sicer t.i. odprti razpis, kjer se kandidirajo različni 

projekti in je možno črpanje evropskih sredstev do 30 % upravičenih sredstev 

oziroma do 40 % v kolikor gre za mednarodni projekt. Že februarja je minister 

napovedal, da bomo prijavili s projektom drugega tira na odprti razpis ter 

kandidirali za sofinanciranje 30 % vrednosti upravičenih sredstev oz. za 

približno 263 milijonov evrov. Že februarja je bilo jasno, da tak projekt ne more 

biti uspešen, saj je minister takrat tudi že javno, na seji delovnega telesa 

Državnega zbora povedal, da niti ne pozna prave vrednosti projekta. Enak 

zaključek izhaja tudi iz zahteve po reviziji projekta, ki jo je naročil minister, in to 

že po tistem, ko je bil projekt v višini 1,4 milijarde evrov že prijavljen. Ministrstvo 

za infrastrukturo je podpisalo tudi 160.000 EUR vredno pogodbo z OECD, ki bi 

naj pripravil projektno nalogo, na podlagi katere bo sledil mednarodni razpis za 

izbiro recenzenta in šele v drugi polovici prihodnjega leta (2016) model javno-

zasebnega partnerstva. Jasno je, da na ministrstvu ob prijavi projekta niso 
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natančno vedeli, kako naj bi se projekt sploh izvajal. Na eni strani so se 

prijavljali na evropski razpis z očitno popolnoma nepripravljenim projektom, ki je 

imel vgrajenih veliko neznank, na drugi strani pa se sama izvedba projekta 

načrtuje kot izredno počasna gradnja, ki naj bi se zaključila konec leta 2023.   

 

Iz sosledja izvajanja postopkov, je možno zaključiti, da se je s prijavo za 

evropska sredstva želelo le kupiti čas in mir, nikakor ne pa tudi resno 

kandidirati. Za projekte s katerimi se prijavljamo na razne evropske razpise naj 

bi veljalo, da vemo, kako jih bomo izpeljali. Njihova finančna konstrukcija naj bi 

bila preverljiva, o vrednosti teh projektov pa ne bi smel več obstajati dvom. 

Projekt drugega tira torej ob sami prijavi na razpis ni izpolnjeval teh osnovnih 

pogojev. V njegovo vrednost ni prepričan niti njegov pripravljavec, saj sicer ne 

bi naročal njegove revizije, prav tako pa ob prijavi ni bilo jasno, kako naj bi 

projekt kasneje sploh izvedli. Kot je februarja pojasnjeval minister Gašperšič, 

sta vlada oz. koalicijski vrh ocenila, da za to investicijo proračunskih sredstev ni, 

prav tako za njegovo izvedbo ni kreditnega potenciala. Vlada je torej sprejela 

odločitev, da se bo projekt izvedel kot javno-zasebnega partnerstvo – pri čemer 

ni znan niti model javno – zasebnega partnerstva, niti zasebni partner. 

 

Ker se je minister Gašperšič že takrat odločil za gradnjo v obliki javno 

zasebnega partnerstva je že tedaj vedel, da v prijavi projekta, kjer zasebni 

partner ni znan Slovenija ne more biti uspešna pri kandidiranju za evropsko 

sofinanciranje. Dejstvo je, da bi se lahko odločili za drugačno obliko izgradnje 

drugega tira in ne za javno zasebno partnerstvo. Drugi tir bi se lahko financiral 

preko DARS-a ali pa neposredno s strani države z izdajo infrastrukturnih 

obveznic. V času prijave na razpis CEF zlato fiskalno pravilo še ni bilo v veljavi, 

zato je bila prijava v obliki javno zasebnega partnerstva nepotrebna in že 

vnaprej obsojena na neuspeh. Minister je tako objektivno, zaradi vpletenosti pa 

tudi osebno, odgovoren za neuspeh Slovenije pri pridobitvi 413,3 milijona evrov 

s katerimi bi se sofinancirala izgradnja drugega tira in za, kot že rečeno, 

dodatno zavlačevanje pri njegovi izgradnji. Postavlja se vprašanje ali ni minister 

z uvrstitvijo tega projekta na seznam projektov, s katerimi smo sodelovali na 

razpisu CEF, v bistvu uresničeval napoved, ki jo je predstavil na svoji 

predstavitvi septembra 2014. 

 

Vlada je svojo namero o izgradnji drugega tira v obliki javno zasebnega 

partnerstva sporočila januarja 2016. Takrat so v sporočilu za javnost zapisali: 

»Vlada se je seznanila s četrtim poročilom o delu Medresorske delovne skupine 

za pripravo nabora oblik javno zasebnega partnerstva za izgradnjo nove 

železniške povezave med Divačo in Koprom in naložila Ministrstvu za 

infrastrukturo in Ministrstvu za finance, da do 30.3.2016 pripravita predlog 

Zakona o izgradnji nove železniške povezave med Divačo in Koprom.« V tem 

zakonu naj bi se uredile  vse potrebne podlage za izgradnjo in upravljanje nove 

železniške povezave ter za izgradnjo in upravljanje dodatnih pretovorno-

skladiščnih kapacitet in drugih z logistiko povezanih dejavnosti. Po besedah 

ministra Gašperšiča naj bi podjetje dobilo »koncesijo za izgradnjo in upravljanje 

tega novega infrastrukturnega objekta ter tudi za izgradnjo in upravljanje 
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dodatnih pretovornih kapacitet v Luki Koper in ostalih logističnih zmogljivosti na 

območju Slovenije«. Podjetje naj bi bilo prvotno v državni lasti, nato pa bi se 

lastniški vstop v podjetje preko dokapitalizacije ponudil zasebnim vlagateljem in 

zalednim državam, Slovenija pa bi imela manjšinski delež. Gašperšič je takrat 

še izjavil, da je »cilj dokapitalizacije, da bi bil delež Republike Slovenije 

neprevladujoč, torej manjšinski, kar je v nadaljevanju pomembno tudi za 

pridobivanje dolžniškega kapitala, ki bo potreben za izgradnjo tega projekta«. 

Minister se je z madžarskim ministrom pristojnim za infrastrukturo nemalo za 

tem pogovarjal o morebitnem vstopu madžarske v lastniško strukturo drugega 

tira in Luke Koper ter v zameno vstop RS v lastniško strukturo zalednega 

kopenskega trimodalnega terminala, z možno lokacijo v Gyorju, Sopronu ali 

Csepelu –Budimpešta. Madžari so sicer pripravljeni na vse oblike sodelovanja 

(posojilo ali kapitalski vložek). Gašperšič se je o isti zadevi kasneje pogovarjal  

tudi s češkim prometnim ministrom Danom Tokom. Preverjal pa se je (ali se še) 

tudi interes pri Avstriji, Češki in Poljski. Po tem, ko naj bi bili sklenjeni 

mednarodni sporazumi bi prišla na vrsto faza pridobivanja zasebnega kapitala. 

Projektno podjetje naj bi tudi upravljalo z drugim tirom, s preostalimi 

železniškimi povezavami pa še naprej Slovenske železnice. Minister Gašperšič 

s tem prenaša odgovornost za razvoj infrastrukture s strateškim pomenom za 

državo na sosednje države, hkrati pa izgradnjo drugega tira privatizira še 

preden se je ta sploh začela. 

 

V času, ko je vlada sporočila svojo odločitev glede ustanovitve projektnega 

podjetja z zakonom, je bila javnosti predstavljena tudi študija Analiza posledic 

neizgradnje drugega tira, ki so jo za Gospodarsko zbornico Slovenije pripravili 

Jože P. Damjan, Aleš Groznik in Bogdan Zgonc. V njej so avtorji ugotovili, da se 

investicija v drugi tir iz makroekonomskega vidika močno izplača in da je 

multiplikator investicije visok, hkrati pa ugotavljajo, da je finančno najdražji 

projekt komercialno financiranje izgradnje prek zasebnega investitorja. 

 

Vlada je nato dobra dva meseca po objavi namere o pripravi zakona o 

ustanovitvi projektnega podjetja za izgradnjo drugega tira sporočila, da je 

sprejela sklep o ustanovitvi posebnega projektnega podjetja za drugi železniški 

tir Koper–Divača. Podjetje z imenom 2TDK in sedežem v Ljubljani, ki bo po 

besedah ministra Gašperšiča izvedlo vse potrebne aktivnost,i tako v fazi 

priprave kot pozneje izgradnje drugega tira. Minister je nato znova pojasnil kar 

je bilo že znano, da bo podjetje sprva v 100-odstotni lasti države, nato pa se bo 

dokapitaliziralo in mu bo podeljena koncesija za gradnjo drugega tira. Takrat bo 

podjetje tudi nastopilo pravo funkcijo investitorja – do konca bo realiziralo razpis 

za gradnjo in po gradnji upravljalo z infrastrukturo v koncesijskem obdobju, ki bo 

predvidoma trajalo vsaj 30 let. 

 

Vlada zakona o ustanovitvi projektnega podjetja, ki ga je obljubljala v začetku 

leta nikoli ni predstavila javnosti, ampak se je podjetje raje odločila ustanoviti s 

sklepom. S tem se je Vlada elegantno izognila demokratičnemu postopku in 

kakršnikoli javni razpravi okoli končne oblike novoustanovljenega podjetja. Tako 

vodstvo Luke Koper, kot oba sindikata, kot strokovna javnost so nasprotovali 
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javno zasebnemu partnerstvu. Praktično nihče razen ministra Gašperšiča, ki je 

še ob svojem imenovanju za ministra menil, da je izgradnja drugega tira 

nepomembna, ni podpiral oblike javno zasebnega partnerstva, ki v resnici ni nič 

drugega, kot prikrita privatizacija infrastrukture v izgradnji in tudi Luke Koper.  

Zakonodajni postopek bi najprej terjal javno razpravo, potem pa še tri branja v 

Državnem zboru. Interes javnosti in medijev bi bil velik, zakon pa bi se verjetno 

tudi amandmiral. Vlada, predvsem pa Peter Gašperšič kot resorni minister, so s 

tem poskrbeli, da bo že tako vprašljiv projekt javno-zasebnega partnerstva pri 

izgradnji drugega tira še naprej potekal netransparentno, možnost vplivanja na 

njegovo izvedbo pa se je s tem dejansko zreducirala zgolj še na druge države, 

ki ne zasledujejo slovenskega ampak zgolj njihov lastni nacionalni interes, in na 

zasebne vlagatelje, ki delujejo zgolj v zasebnem interesu. Uveljavljanje javnega 

interesa pri izvedbi projekta drugi tir je s tem praktično onemogočena.  

 

Ministrstvo za infrastrukturo je dodatno zavlačevalo z začetkom gradnje 

drugega tira s tem, ko je preko Direkcije za infrastrukturo januarja letos objavilo 

razpis za preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije projekta 

drugega tira. Z analizo naj bi znova preučili možnosti optimizacije in 

racionalizacije projektnih rešitev, preučene bodo možnosti, da bi bil projekt 

namenjen samo tovornemu prometu, podrobneje pa bodo raziskana tudi 

tveganja v času gradnje. Po zavrnjenemu zahtevku za revizijo javnega naročila 

je oddaja javnega naročila za Preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne 

racionalizacije in optimizacije za projekt drugega tira železniške proge Divača-

Koper postala pravnomočna, izbrani ponudnik pa je Geodata Engineering iz 

Torina. Dodatna študija bo državo stala 176.900 evrov izvaja pa jo italijansko 

podjetje. Cena je glede na ostale ponudbe sumljivo nizka, izvajalec pa prihaja iz 

iste države kot glavno konkurenčno pristanišče Luke Koper. Glede na izkušnje 

o sodelovanju pri razmišljanju o potrebnosti gradnje hitre proge Trst-Divača je 

izbor ponudnika več kot sumljiv. Pet let je slovensko-italijanski konzorcij 

»razmišljal« in delal študije o smotrnosti izgradnje te hitre proge za katero so po 

petih letih ugotovili, da naj ne bi bila rentabilna. Pet let so Italijani zaposlovali 

Direkcijo za razvoj infrastrukture in veselo trošili milijone evrov proračunskega 

denarja za različne študije, ki bi jih bilo na koncu, kot kaže, mogoče izvesti za 

nekaj deset tisoč evro. Tudi v luči te zgodbe je izbor italijanskega podjetja več 

kot sumljiv, vprašljivi pa so tudi rezultati analiz. Kakršnikoli že bodo, bodo 

verjetno narekovali še dodatne analize in še dodatno zavlačevanje pri izgradnji 

drugega tira, za kar pa zopet nosi odgovornost minister Gašperšič.  

  

Ob zavlačevanju pri izgradnji drugega tira in zgrešeni obliki financiranja njegove 

izgradnje se v zvezi s tem odpira tudi vprašanje privatizacije Luke Koper. 

Minister Gašperšič je kot možnost za pridobitev zasebnih investitorjev v drugi tir 

postavil tudi možnost vstopa zasebnih vlagateljev v lastniško strukturo Luke 

Koper, ki je v 67 odstotni lasti države in je v Strategiji upravljanja kapitalskih 

naložb države opredeljena kot strateška naložba. Luki Koper so s koncesijsko 

pogodbo podeljene izključna pravica in dolžnost opravljati naloge vodenja 

koprskega pristanišča in posamezne naloge upravljanja. Vpliv na razvoj 

pristanišča lahko država uveljavlja neposredno, prek sklenjenega koncesijskega 
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razmerja, in posredno prek lastniškega razmerja v Luki Koper. Zaradi že 

omenjenih (so)lastniških okoliščin in izjemnega strateškega pomena pristanišča 

je v Strategiji o upravljanju kapitalskih naložb države zapisano, da mora država 

obe ravni upravljanja ohraniti tudi v prihodnje. Minister Gašperšič s svojimi 

politikami zagovarja šibitev lastniške pozicije države v Luki Koper, hkrati pa je 

že napovedal tudi, da namerava koncesijo za izgradnjo in dodatno upravljanje 

pretvornih kapacitet v Luku Koper (3. pomol) podeliti projektnemu podjetju, ki bo 

gradilo drugi tir in bo v večinski zasebni lasti. Ker je koncesija za izgradnjo 

tretjega pomola že podeljena Luki Koper minister s takšnimi izjavami in 

politikami na nezakonit način posega v obstoječa koncesijska razmerja. 

 

Poleg tega minister Gašperšič zagovarja upravljanje pristanišča s pristaniško 

upravo, kljub temu, da se sedanji organizacijski model očitno kaže kot zelo 

uspešen. Lani je Luka pretovorila 17 odstotkov več kontejnerjev kot leto prej in s 

790.000 kontejnerji ohranila primat na Jadranu. S 607.000 pretovorjenimi 

avtomobili je tudi tu dosegla 17-odstotno rast. Prihodkov so imeli 173 milijonov 

evrov ali 12 odstotkov več. Lanski dobiček je znašal 26,6 milijona evrov, a bi bil 

štiri milijone evrov višji, če ga ne bi slabili na račun naložbe v slovaški TTI iz 

časa Roberta Časarja. V minulih dveh letih so zaposlili 100, letos pa bodo še 50 

novih delavcev. Luka Koper je najuspešnejše pristanišče na Jadranu, ki se zelo 

hitro razvija in je med najuspešnejšimi v Evropi. Celo sam Gašperšič je priznal, 

da  ima uprava Luke Koper dobre rezultate in da je problem sodelovanje z 

lastnikom, »ki pa bi lahko bilo boljše«. Če je sodelovanje med upravo in 

lastnikom slabo je menjava nadzornikov in uprave Luke Koper isto primeren 

model izboljšave kot menjava nadzornikov in uprave SDH in/ali Vlade. Uprava 

Luke Koper je v prvi vrsti odgovorna za dobro poslovanje luke. Nihče ji ne more 

očitati, da tega ne uresničuje. Menjava nadzornikov in uprave ne more biti način 

za »izboljšanje sodelovanja«. Dejansko obstaja precej več indicev, da slabo 

delata predvsem slednja in ne uprava Luke Koper. Minister Gašperšič 

zagovarja politike s katerimi želi demontirati sedanji model upravljanja Luke 

Koper in s tem deluje proti interesom države in v interesu konkurenčnih 

pristanišč v Jadranu in širše.   
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2. Sumi nezakonitega vplivanja na nadzornike DARS-a in Luke Koper 

 

Prve novice o pritiskih, ki jih nad nadzornimi sveti državnih podjetij vrši minister 

Gašperšič so v javnost prišle pred slabim letom. Takrat je prvi nadzornik Darsa 

Robert Ličen javno povedal, da ga je minister Gašperšič dvakrat pozval, naj 

zamenja predsednika uprave Darsa Matjaža Kneza. Ličen je takrat dejal, da 

posamezne interesne sfere »hočejo nastaviti svoje ljudi, predvsem zaradi 

poslov, ki so vezana na državna podjetja«, kar naj bi bilo opazno predvsem pri 

razpisu za elektronsko cestninjenje. Pritiski po zamenjavi uprave so prišli v 

času, ko je bil dobiček Darsa rekorden, revizija poslovanja pa prvič v zgodovini 

brez zadržkov. Ličen je takrat še izjavil, da verjame, da se člana uprave 

Slovenskega državnega holdinga (SDH) Matej Pirc in Matej Runjak trudita, da 

bi zmanjšala vpliv vladne politike na kadrovanje. Januarja letos je bil Knez 

vendarle razrešen, na njegovo mesto pa je bil imenovan Tomaž Vidic. Za 

Slovenske novice je Knez zatrdil, da je Vidic dober prijatelj ministra za 

infrastrukturo Petra Gašperšiča, »ki je že v preteklosti pokazal, da bi me morali 

zamenjati«, in še: »Očitno je zdaj prišlo do tega, da bo gospod Vidic skupaj z 

ministrom in še nekaterimi ljudmi lahko prevzel določene projekte«. Čeprav je 

minister Gašperšič takrat vse obtožbe kategorično zanikal, pa nedavno 

dogajanje okoli pritiskov po zamenjavi nadzornikov Luke Koper kažejo na to, da 

je minister česa takega vendarle sposoben in da navedbe Lična in Kneza niso 

bile iz trte zvite. 

 

Nadzorni svet SDH je oktobra 2015 razrešil Runjaka in Pirca z mest v upravi 

SDH in imenoval novo vodstvo: Marka Jazbeca, Anjo Strojin Štampar in Nado 

Drobne Popovič. SDH, je v dobrega pol leta po menjavi uprave sprejel vrsto 

spornih odločitev, nato pa je 3. junija na Luko Koper naslovil še zahtevo za 

širitev dnevnega reda skupščine delničarjev, ki bo 1. julija 2016 zaradi predloga 

predčasne delne zamenjave treh članov NS Luke Koper. Nenavadno je, da 

lastnik menja nadzornike, v času katerih je Luka Koper dosegala svoje najboljše 

rezultate. Dejstvo pa je, da so bili nadzorniki večkrat kritični do aktivnosti Vlade 

v zvezi z začetkom izgradnje drugega tira. Nadzornik Andrej Šercer je javno 

izrazil dvom v uspešnost novoustanovljenega podjetja 2TDK in predlagal, da 

Luka Koper sama financira izgradnjo država in lokalna skupnost pa se 

odpovesta koncesnini in dobičku za nadaljnjih 40 let. Veliko dvomov se je 

pojavilo tudi glede ustreznosti kandidata za člana nadzornega sveta Jürgena 

Sorgenfreia, ki je sodeloval v skupini OECD, ki je v študiji o drugem tiru izrazila 

prepričanje o njegovi nepotrebnosti. Isti dotični kandidat je po pisanju Dela 

nasprotoval Luki Koper v okviru svojega dela v pristanišču Hamburg. Na podlagi 

tega delovanja je Luka Koper v letih 2001 do 2004 Deutsche Bahnu plačevala 

mnogo višje cene prevoza, kot so to počele konkurenčne luke, tudi pristanišče 

Hamburg. Očitke o konfliktu interesov so na SDH zavrnili, češ da Sorgenfrei 

trenutno ni zaposlen v konkurenčnem pristanišču, čeprav so ob hvali njegovih 

sposobnosti zapisali tudi: »Svetoval je in svetuje mnogim svetovnim 

pristaniščem«, iz česar jasno izhaja, da je s konkurenčnimi pristanišči še vedno 

v nekem pogodbenem razmerju v času, ko ga oni imenujejo za nadzornika Luke 

Koper. SDH je predlagal menjavo, ker naj bi prihodnje poslovanje zahtevalo 
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sestavo nadzornega sveta prilagojenega novim razmeram in ambiciozno 

zastavljenim ciljem. Ob očitkih o neprimernem času menjave nadzornikov in 

neprimernosti Sorgenfreia se je minister Gašperšič nekritično postavil na stran 

SDH in zagovarjal menjavo. Zanimiva poteza ministra Gašperšiča sploh, ko 

sam premier dr. Cerar govori o tem, da Vlada ne more ali ne sme biti dnevno 

vpeta v odločitve SDH kamor vsekakor sodijo kadrovske odločitve SDH. 

Minister Gašperšič pa je praktično takoj hitel z zagovarjanjem načrtovane 

kadrovske menjave »neposlušnih« nadzornikov v Luki Koper. SDH je odločitev 

kasneje spremenil in namesto Sorgenfreia predlagal Rajka Reška. Vendarle pa 

to ne spremeni dejstva, da je SDH s poskusom nastavitve Sorgenfreia jasno 

pokazal, da želi spodkopati uspešnost Luke Koper, kot tudi ne dejstva, da ni 

problem samo Sorgenfrei ampak neutemeljena predčasna menjava 

nadzornikov na sploh. Nasprotovanje očitkom je tako podobno, da pravzaprav 

ni jasno ali minister Gašperšič ponavlja mnenje vodstva SDH, ali vodstvo SDH 

ponavlja mnenje ministra Gašperšiča, jasno pa je, da je bilo vsem v interesu, da 

se zamenjave izvedejo do konca. SDH si očitno prizadeva postaviti vodstvo, ki 

bo zastopalo iste interese kot vlada in zlasti minister Gašperšič. To pa 

nedvomno ni javni interes Slovenije in interes Luke Koper, ampak kvečjemu 

interes privatnih investitorjev v drugi tir oziroma konkurenčnih pristanišč, če ta 

projekt pade v vodo.  

 

Kmalu za tem, ko je bil javnosti predstavljen predlog o razrešitvi nadzornikov so 

v javnosti prišle tudi informacije o pritiskih Vlade in SDH na Luko Koper v 

katerih so nadzornike silili v sprejemanje slabih poslovnih odločitev in v 

pristajanje na Vladni predlog izgradnje drugega tira v obliki javno zasebnega 

partnerstva. Prva nadzornica Luke Koper Alenka Žnidaršič Kranjc je 17. junija 

na seji Komisije za nadzor javnih financ povedala »da se zadnji šest mesecev 

(najmanj) uporabljajo, v odnosu do predsednika uprave in celotne uprave Luke 

Koper policijske metode zasliševanja in policijske metode dela«. Pritiski na 

upravo so se sicer pokazali že v začetku aprila, ko je na Brdu pri Kranju potekal 

posvet med vlado, Slovenskimi železnicami in Luko Koper glede drugega tira. 

Na posvet je bil z Luke Koper vabljen zgolj predsednik uprave Dragomir Matić, 

vlada pa je skušala od njega izsiliti podporo izgradnji drugega tira v obliki javno-

zasebnega partnerstva in pristanek za razdrtje koncesijske pogodbe za 

izgradnjo tretjega pomola. Vladna ekipa je bila takrat na srečo neuspešna, 

pritiski na nadzornike in upravo Luke Koper pa so se začeli stopnjevati. Alenka 

Žnidaršič Kranjc je v oddaji Odmevi na RTV Slovenija 15. junija izjavila, da jo je 

minister Gašperšič osebno klical »v povezavi s tem, da moram gospoda Matića 

zamenjati in sicer zaradi dveh stvari: prva, ker ne dovoli oziroma ne podpiše 

vstopa Luke Koper v holding, za kar mimogrede njegovega podpisa sploh ne 

rabi in druga zadeva, zato ker ne pristaja na to, da odpre koncesijsko pogodbo. 

Odpiranje koncesijske pogodbe pa pomeni možnost delitve območja na 

katerem dela Luka Koper v tem trenutku na dva dela, kar posledično pomeni, 

da bi Luka Koper zmanjšala si možnost obstoja in delovanja, nekdo drug bi pa 

na istem območju stvari peljal naprej«. Gospa Žnidaršič Kranjc je še dodala, da 

so ji, zaradi tega, ker so v Luki Koper v zadnjem mesecu pospešeno iskali 

možnosti za financiranje drugega tira, grozili: »Jasno so mi povedali, da nimam 
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kaj delati v Sloveniji, če bom nadaljevala, in drugo, da moram skrbeti za… da je 

ogroženo moje življenje«. Problem je v tem, da so v Luki Koper izdelali 

investicijski elaborat z nekaterimi predpostavkami in izhajali, da za izgradnjo 

drugega tira potrebujejo 800 milijonov evrov. Od teh bi jih 400 milijonov posodile 

banke, 200 milijonov pa bi dala EU. Ostale investitorje so iskali drugje in 

Žnidaršič Kranjc je zatrdila, da bi bile slovenske zavarovalnice pripravljene 

investirati vsaj 200 milijonov evrov. Ko je s tem sporočilom prišla v javnost so ji 

po njenih besedah rekli, da naj da »roke proč od tega, ker bi lahko bila 

nezaželena v tej državi« in da je stvar zanjo lahko »življenjsko nevarna«. Vse 

navedeno odkriva v kakšnih pogojih in na kakšen način minister Gašperšič 

vzpostavlja model javno-zasebnega partnerstva izgradnje drugega tira. Če je še 

v začetku nasprotoval njegovi izgradnji je očitno nekje v času svojega mandata 

prišel pod vpliv različnih lobijev, ki želijo drugi tir na račun države čim bolj 

podražiti, hkrati pa si s privatizacijo delov Luke Koper obetajo še dodatne 

koristi. Poleg tega način na katerega želi minister Gašperšič uveljaviti svojo 

voljo v Luki Koper ne sodijo v način dela demokratične vlade.  
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3. Prizadevanje za privatizacijo državne infrastrukture 

 

Vse odločitve v zvezi z načinom izgradnje drugega tira, pritiski na nadzornike 

državnih infrastrukturnih podjetij in menjave nadzornih svetov in članov uprav 

imajo skupni cilj: privatizacijo državne infrastrukture. Delovanje ministrstva za 

infrastrukturo je zelo podobno načrtu privatizacije, ki ga je v dopisu datiranemu 

18.12.2015 na ministrstvo naslovil direktor Slovenskih železnic Dušan Mes v 

katerem se za kolčni odkup drugega tira, 25 let po njegovi izgradnji predvideva 

tudi »delna ali celotna privatizacija Slovenskega logističnega holdinga in 

posameznih družb znotraj holdinga«. Slovenski logistični holding pa bi ustanovili 

tako, da bi združili 100 odstotni lastniški delež države v Slovenskih železnicah 

in 67,11 odstotni delež v Luki Koper. Da Vlada pritiska na upravo Luke Koper 

naj, da soglasje za vstop luke v holding dokazujejo tudi v prejšnji točki citirane 

izjave Alenke Žnidaršič Kranjc. Minister Gašperšič torej vodi politiko, ki 

dolgoročno vodi v privatizacijo najpomembnejših delov slovenske železniške in 

pristaniške infrastrukture, brez kakršnihkoli študij, ki bi takšno  politiko 

narekovale, ali vsaj opravičevale. To je v nasprotju z izrazitim javnim interesom 

pri ohranjanju najpomembnejše infrastrukture v državni lasti, kot tudi v nasprotju 

s Strategijo upravljanja kapitalskih naložb države, kjer sta tako Luka Koper kot 

Slovenske železnice opredeljeni kot strateški naložbi.  

 

To je evidentno tudi v zakonih, ki jih Ministrstvo za infrastrukturo posreduje 

Državnemu zboru. Z novelo Zakona o družbi Slovenske železnice se je v 

nasprotju z določili Strategije za upravljanje kapitalskih naložb države 

omogočilo privatizacijo hčerinskih družb Slovenskih železnic. Zakon je v prvotni 

obliki, kot je prišel v Državni zbor preprosto predvideval črtanje 5. odstavka 3. 

člena Zakona o družbi Slovenske železnice, ki je določal, da so SŽ edini lastnik 

svojih hčerinskih družb. Zaradi mnenja Zakonodajno pravne službe državnega 

zbora, da je to v nasprotju s Strategijo upravljanja kapitalskih naložb države je 

koalicija na obravnavi na matičnem delovnem telesu ta člen spremenila na 

način, da je sedaj določeno, da družba Slovenske železnice »lahko razpolaga s 

poslovnimi deleži v posamezni odvisni družbi le v skladu s strategijo Republike 

Slovenije za upravljanje kapitalskih naložb države«. To je še vedno v neskladju 

s Strategijo o upravljanju kapitalskih naložb, ki še vedno velja v takšni obliki, kot 

je bila sprejeta z odlokom na seji Državnega zbora 17. julija 2015. Ta namreč v    

11. odstavku  6.5.2 poglavja pravi, da je strateški pomen Slovenskih železnic »v 

osnovi vzpostavljen z določbo prvega odstavka 2. člena ZDSŽ, ki med drugim 

določa, da je Republika Slovenija ustanovitelj in edini družbenik družbe SŽ, ki 

svojega poslovnega deleža ne more deliti ali prenesti na drugo osebo. Takšna 

lastniška in upravljavska določba je nadalje razdelana tudi v petem odstavku 3. 

člena istega zakona, po kateri družba SŽ kot ustanovitelj in edini družbenik 

odvisnih družb (naštetih v prvem odstavku tega člena za opravljanje 

vzdrževanja železniške infrastrukture, vodenje železniškega prometa, prevoza 

potnikov in blaga) svojega poslovnega deleža ne more deliti ali prenesti na 

drugo osebo.« Ravnanje Ministrstva za infrastrukturo in koalicije je pokazalo, da 

se na določbe Strategije o upravljanju kapitalskih naložb države, ki je »temeljni 

dokument države, ki predstavlja osnovno orodje za aktivno lastništvo države, s 
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katerim država sporoča upravljavcu naložb države, delničarjem, širšemu 

kapitalskemu trgu in splošni javnosti svoje cilje pri upravljanju družb v lasti 

države« požvižgata. Minister Gašpešič manj kot leto dni po sprejemu Strategije 

katero je pripravila Vlada katere minister je tudi sam, v Državni zbor prišel s 

predlogom zakona za privatizacijo infrastrukture, katero naj bi s sprejetjem 

Strategije zaščitili. Pokazal je, da se je pripravljen poživžgati tako na vladno 

strategijo upravljanja, kot na odločitev Državnega zbora, ki je to strategijo z 

odlokom tudi sprejel. Vse to za interese zasebnega kapitala.  

 

Slovenske železnice so januarja 2016 podpisale pismo o nameri, da 49 

odstotkov družbe SŽ Tovorni promet prodajo konkurenčnemu avstrijskemu 

podjetju OBB. Slednji opravlja prevoz tovora tudi na ozemlju Republike 

Slovenije, Slovenske železnice naj bi hkrati s prodajo postale OBB-jev 

konkurent v Avstriji in širše. Če se obseg tovornega prometa v teh državah ne 

bo bistveno povečal, bo sinergija mogoča le tako, da se bodo zmanjšali prihodki 

od tovornega prometa, zlasti pa z znižanjem stroškov, predvsem števila 

zaposlenih. Predvidevamo lahko, da OBB ne vstopa v projekt z namenom 

zmanjševanja svojega tržnega deleža in števila zaposlenih na katerem koli trgu. 

SŽ Tovorni promet je danes ena redkih, če ne kar edina hčerinska družba 

Slovenskih železnic, ki v zadnjem času, kljub milijonskim kreditom iz preteklosti, 

posluje pozitivno. Pomenljivo je, da po spremembi Zakona o družbi Slovenske 

železnice ni še prišlo do poskusa prodaje nobene druge hčerinske družbe. Še 

bolj pomenljivo je, da je Minister Gašperšič s spremembo zakona, ki je povozil 

Strategijo za upravljanje kapitalskih naložb prišel v Državni zbor po podpisu 

omenjenega pisma o nameri, s čimer je pokazal, da je pripravljen svojo politično 

moč zlorabiti za servisiranje interesov kapitala. S tem zakonom je minister 

Gašperšič odgovoren za omogočanje odprodaje tistega dela Slovenskih 

železnic, ki je trenutno najbolj perspektiven. Hkrati se zaradi preteklih dolgov, ki 

še vedno bremenijo SŽ Tovorni promet pojavljajo špekulacije, da se novemu 

zasebnemu partnerju ob vstopu v SŽ Tovorni promet ponuja tudi vstop v 2TDK 

in posledično v Luko Koper preko koncesije za izgradnjo tretjega pomola. 

 

Vse evropske  države, ki se zavedajo svojih strateških prednosti, vanje tudi 

vlagajo. Slovenija ima morje in vodilno severno jadransko pristanišče,  imamo 

nekaj, česar Avstrija, Madžarska, Slovaška in Češka nimajo a s tem žal ne 

znamo ravnati. Zakaj minister Gašperšič najde državna in evropska sredstva za 

vse tire razen za drugi tir Divača Koper? Predvsem železnice se povsod gradijo 

skoraj izključno z državnimi in evropskimi sredstvi, preprosto zato, ker zasebni 

kapital v gradnji zgolj tirov ne vidi dobička oziroma nujno potrebuje še logistiko 

in upravljanje. 

 

 

 

  

  



 12 

 

4. Neuspešne posodobitve in elektrifikacije železniške proge Pragersko – 

Hodoš 

 

Za modernizacijo 109 kilometrov dolgega odseka železniške proge Pragersko-

Hodoš sta Slovenija in Evropska unija odšteli 465 milijonov evrov. 

Modernizacija je potekala dvofazno. V prvi fazi se je železniška proga 

nadgradila, rekonstruirala in elektrificirala, v drugi fazi pa so se modernizirali  

nivojski prehodi in uredila postajališča. Proga je bila uradno odprta 10. junija 

2016 in ob otvoritvi je njeno pomembnost tudi v navezavi na Luko Koper in 

drugi tir izpostavil tudi premier Cerar, ki je dejal, da slovensko gospodarstvo s to 

progo postalo »še bolj konkurenčno, saj Luko Koper z moderno progo 

povezujemo z Madžarsko ter državami vzhodne in srednje Evrope, kar je 

posebno pomembno za naš razvoj«. Minister Gašperšič je na otvoritvi proge 

dejal, da je ministrstvo za infrastrukturo pri izgradnji sledilo »ciljem, da na tem 

omrežju izpolnjujemo zahteve sodobnih evropskih standardov, kar pomeni, da 

je na teh progah treba zagotoviti ustrezno nosilnost, elektrifikacijo, posodobljene 

signalno-varnostne in komunikacijske sisteme, tudi hitrost vožnje najmanj sto 

kilometrov na uro«. Kmalu za tem pa so iz Slovenskih železnic sporočili, da  

»prva testiranja kažejo, da bo na odseku Murska Sobota–Hodoš lahko vozil 

največ po en vlak z električno vleko, pa še ta bo moral upoštevati omejeno moč 

odjema,« in da bodo težki tovorni vlaki »vozili nekoliko dlje časa, kot bi sicer 

lahko, vendar pa bodo za pot porabili približno toliko časa kot ga danes dizelske 

lokomotive. Na vožnje lahkih tovornih vlakov in potniških vlakov pa naj omejitev 

ne bi vplivala, saj bo na voljo dovolj moči za hitrosti, s kakršnimi naj bi vozili«. 

Pri tem je treba opozoriti, da hitrost potniških vlakov nima nobene veze s 

konkurenčnostjo slovenskega gospodarstva in razvojem Luke Koper, ampak je 

vse to vezano zgolj na zmogljivosti tovornih vlakov. Problem z novo progo je, da 

nima dovoljšnega dotoka elektrike, da bi se na njej lahko dosegale polne 

zmogljivosti, ki jih proga omogoča.  

 

Namesto izgrajene polovice strateško nujno potrebnega tira imamo po zaslugi 

ministra Gašperšiča elektrificirano progo brez elektrike, ki strateškim potrebam 

države ta hip ne prispeva dobesedno nič. 

 

Razlog za neizgradnjo daljnovoda leži v tem, da sta lastnika zasebne klinike 

Rimska čarda, Anja in Sašo Šraj, že leta 2011 v zvezi z njegovo izgradnjo 

sprožila sodni spor. Ker je upravno sodišče razveljavilo del gradbenega 

dovoljenja postavitev novega daljnovoda do proge ni mogoča, po progi pa tako 

danes še vedno vozijo zgolj stare dizelske lokomotive. Ministrstvo za 

infrastrukturo je imelo pet let časa, da z lastniki poišče ustrezno rešitev, a te še 

do danes nimamo. Da je stvar še hujša, je zaradi trenutne »delne« elektrifikacije 

ogrožena tudi zanesljivost oskrbe Goričkega z električno energijo. Prebivalci in 

gospodarstvo bodo tako morali trpeti izpade električne energije, posledično pa 

slabšo kvaliteto življenja in izpad dohodkov, da izpada davkov, ki bodo zaradi 

manjše zmogljivosti Goričkega gospodarstva prizadeli državni proračun sploh 

ne omenjamo. Nenazadnje pa površna izvedba projekta in nespremenjene 

zmogljivosti tira kljub modernizaciji tudi ne morejo vlivati zaupanja sedanjim in 
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potencialnim poslovnim partnerjem Luke Koper iz vzhodne Evrope. Upravičeno 

torej lahko pričakujemo, da se bodo odpovedi poslov, kot tista z Daimler 

Benzom, nadaljevale. Minister Gašperšič je poleg prometa pristojen tudi za 

elektroenergetiko. Pol milijona evrov vredna investicija tako v celoti odvisna od 

resorja na čelu katerega je on sam. Odgovornost za izvedbeni fiasko 

modernizacije in posledično vprašanje upravičenosti pol milijonske investicije 

tako v celoti leži na ministru Gašperšiču. 

 

 

 

Na podlagi naštetih in utemeljenih razlogov vlagatelji interpelacije o delu 

in odgovornosti ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča menimo, 

da slednji ni primeren za opravljanje funkcije ministra za infrastrukturo, 

zato predlagamo Državnemu zboru RS, da ga razreši s funkcije ministra za 

infrastrukturo. 
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