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Zadeva: odprto pismo v zvezi s sprejemanjem Zakona o gradnji in upravljanju drugega tira
železniške proge Divača - Koper
Transparency International Slovenia (TI Slovenia) pozorno spremlja področje transparentnosti
sprejemanja odločitev in smotrnost porabe javnih sredstev. Ob včerajšnji »predstavitvi« Zakona o
gradnji in upravljanju drugega tira železniške proge Divača – Koper apeliramo, da se skladno z najvišjimi
standardi transparentnosti k zakonu priloži zakonodajna sled, kjer bo jasno zapisano:
1. kdo je sodeloval pri pripravi besedila (vključno z morebitnimi zunanjimi svetovalci in
strokovnjaki),
2. kdo je poizkušal vplivati na sprejem zakona in njegovo vsebino,
3. kaj so deležniki v okviru vplivanja zagovarjali (kakšni so bili predlogi posameznih členov in
druge oblike predlogov),
4. katere rešitve so bile v okviru vplivanja sprejete ali delno sprejete in so končale v besedilu
zakona,
5. katere rešitve se niso upoštevale in zakaj.
Čeprav so bili določeni stiki poročani Komisiji za preprečevanje korupcije, smo v TI Slovenia prepričani,
da obstoječi zakonodajni okvir s področja lobiranja in zakonodajne sledi ne zagotavljata zadostne
stopnje transparentnosti in javnosti ne nudita dovolj podatkov za učinkovito spremljanje vplivov na
zakonodajni postopek. Zato vas naprošamo, da pri projektu »Drugi tir«, ki zaradi svoje vrednosti in
strateške pomembnosti predstavlja še posebno veliko tveganje, vzpostavite višje standarde
transparentnosti in zagotovite popolno zakonodajno sled. Prav tako vas pozivamo, da ponovno
razmislite o sprejemanju zakona po hitrem postopku, saj je ta izključujoč za zainteresirano javnost in
tako ne zagotavlja enakosti dostopa do odločevalcev – to kaže tudi študija primera TI Slovenia.
Z zagotavljanjem vključenosti širokega kroga deležnikov strokovne javnosti in civilne družbe je kvaliteta
zakonodajnega okvirja boljša, posledično pa je tudi poraba javnih sredstev bolj smotrna. Prav tako pa
bi z zagotovitvijo najvišjega standarda transparentnosti zmanjšali tveganja za ponovitev nekaterih
negativnih primerov investicij v infrastrukturo iz preteklosti.
Zakonodajna sled je običajno priloga k zakonu, ki razkriva vplive na nastanek besedila zakona in zagotavlja
transparentnost dela zakonodajnega postopka, ki poteka izven neposrednega vpogleda zainteresirane javnosti.
Pomaga zagotavljati, da vpliv posamičnih interesov in interesnih skupin na oblikovanje javnih politik in predpisov
ni nesorazmeren. Omogoča ugotavljanje dejanskega in videza nasprotij interesov in viša zaupanje v zakonodajni
postopek.
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