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IZJAVA SVETA KOROŠKE REGIJE O GRADNJI HITRE CESTE NA KOROŠKO

Svet Koroške regije se je seznanil z aktualnimi informacijami v zvezi s prizadevanji za
pospešitev gradnje hitre ceste na Koroško ter sprejema naslednjo izjavo:
Svet Koroške regije izraža zaskrbljenost glede vsebine nedavnih izjav predsednika
uprave Darsa dr. Tomaža Vidica, s katerimi je vnesel dvome o realizaciji gradnje hitre
ceste na Koroško oz. v izgradnjo severnega odseka ceste na tretji razvojni osi. Gospod
Vidic je v svojih izjavah izpostavil le pričetek gradnje hitre ceste v spodnjem delu, ni pa
podal zagotovil o nadaljevanju izgradnje ceste od Velenja proti Koroški. Njegove izjave
se da razumeti v smislu, da obstaja možnost, da bodo cesto gradili zgolj do Velenja.
Korošci smo zaradi zapletov pri umestitvi spodnjega dela trase (Velenje - avtocesta A1)
že od leta 2013 ujetniki odločitve o hitri cesti. Upravičeno pričakujemo, da se bodo
letos odkupi zemljišč in projektiranje na celotni trasi hitre ceste pospešeno realizirali,
saj je trasa od avtoceste A1 do Slovenj Gradca dokončno znana. Pričakujejo jasne
finančne podlage za realizacijo projekta.
Na osnovi naših ugotovitev, predvsem pa realnih potreb Korošcev in koroškega
gospodarstva naslavljamo na pristojne inštitucije naslednje zahteve:
1. Zahtevamo, da se na Koroško zgradi štiripasovna hitra cesta, kot je bilo
načrtovano že od vsega začetka projekta tretje razvojne osi.
2. Zahtevamo, da Vlada Republike Slovenije s predstavniki Koroške podpiše
obvezujoči dogovor o izgradnji hitre ceste na Koroško, v katerem bo zastavljen
realen časovni načrt s ciljem pričetka gradnje severnega odseka ceste v letu 2019.
3. V dogovoru naj se opredeli tudi jasna in stabilna finančna konstrukcija projekta
gradnje hitre ceste na Koroško.
4. Zahtevamo, da se na relaciji Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec prične hitra cesta
graditi hkrati na celotnem odseku in ne zgolj na spodnjem delu trase.

Ravne na Koroškem, 27. februarja 2017
Predsednik Sveta Koroške regije
dr. Tomaž Rožen
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