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SEZNANITEV Z NOVIMI DEJSTVI GLEDE IZGRADNJE ŽELEZNIŠKE POVEZAVE 
DIVAČA-KOPER 

 
Občinski svet Mestne občine Koper je na izredni seji dne 22. maja 2017 obravnaval Zakon o 
izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača-Koper in 
soglasno sprejel deklaracijo s katero je izrazil svoje nestrinjanje z zakonskimi rešitvami, ki  
predvidevajo gradnjo enotirne povezave na finančno potraten in škodljiv način za Republiko 
Slovenijo. Iz istega razloga pa tudi zaradi dejstva, da pripravljalci zakona niso upoštevali 
pripomb in zahtev strokovne javnosti, prebivalcev, ki živijo ob progi, veta Državnega sveta, je 
Občinski svet izrazil tudi podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma glede zakona o 
drugem tiru in hkrati pozval vse občanke in občane in tudi župane občin iz Obalno-kraške 
regije, da podprejo razpis referenduma. 
 
Od sprejetja deklaracije na Občinskem svetu je bilo na pobudo Vlade in Ministrstva za 
infrastrukturo več sestankov, na katerih je Župan Mestne občine Koper, kot že večkrat 
dotedaj, pojasnil stališče občine z navajanjem eksaktnih, tudi matematično preverljivih  
argumentov, zakaj je zakon o drugem tiru slab, škodljiv in kako bi ga bilo potrebno popraviti 
oz. dopolniti, da se čim prej zgradi nova dvotirna povezava na racionalen in ekonomsko 
vzdržen način. 
 
Ugotavljamo, da je vrsta aktivnosti, ki so potekale tako pred, kot še zlasti po uveljavitvi 
Zakona o drugem tiru, sprožila dodatne preverbe na strani Vlade in Ministrstva za 
infrastrukturo, kar je postalo dejstvo s sprejetjem sklepov Vlade dne 8.6.2017. 
Vlada se je na seji formalno zavezala, da se bo med Divačo in Koprom gradila dvotirna 
proga, da bo omogočen boljši nadzor zunanjih civilnih strokovnjakov na celotnem projektu ter 
da se bo po izgradnji dveh tirov obstoječi tir ukinil, proga pa namenila turizmu. 
 
Glede na dejstvo, da se je Občinski svet doslej aktivno vključeval v dogajanja v povezavi z 
drugim tirom je pomembno, da se seznani tudi z vsebino sklepov Vlade, ki se po naši oceni 
zelo približujejo stališčem Občinskega sveta in praktično povzemajo vse, za kar se je 
Občinski svet zavzemal. Zaradi vsega navedenega ocenjujemo, da referendum glede 
zakona o drugem tiru ni več potreben. 
 
Na sejo Občinskega sveta sta vabljena minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in državni 
sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben, da bosta podrobneje pojasnila vsebino 
sprejetih sklepov in tudi odgovarjala na morebitna vprašanja občinskih svetnic in svetnikov. 
 
Po zaključeni predstavitvi s strani Ministrstva za infrastrukturo in razpravi bo predvidoma 
oblikovan tudi predlog sklepa oz. sklepov. 
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