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Odgovor na ustno poslansko vprašanje poslanca Ivana Škodnika v zvezi z
realizacijo projekta tretje razvojne osi
VPRAŠANJE:

Odgovor:
Projekt severnega dela 3. razvojne osi poteka uspešno in skladno z
načrtovano dinamiko. V začetku tega meseca je bila sprejeta

odločitev vlade o poteku trase od avtoceste A1 do Velenja in s tem
dokončno zaključena dolgoletna prostorska agonija, kar pomeni, da
nadaljnje aktivnosti lahko nemoteno potekajo tudi ne tem odseku.

Bistveni premik na projektu se je zgodil v letu 2015, ko je bil
dorečen način izvajanja projekta in tudi model financiranja. Gre torej
za cestninsko cesto, katere investitor bo druţba DARS, ki financira
in upravlja naše cestninske ceste.
Ţe v letu 2015 je bila zaradi dodatne preverbe ekonomske
upravičenosti projekta pričeta priprava elaborata z naslovom
»Obravnava moţnih scenarijev izgradnje nove cestne povezave v
koridorju severnega dela 3. razvojne osi na odseku AC A1 –
Velenje - Slovenj Gradec«. Namen te strokovne podlage je bila
ugotovitev moţne faznosti ter preveritev različnih scenarijev
izvedbe v povezavi s stroški gradnje. Ugotovljeno je bilo, da
ekonomsko upravičenost lahko pokaţejo le podrobni modelski
izračuni dolgoročnih multiplikativnih učinkov, ki se ugotavljajo na
način da se vsi moţni scenariji preverijo še z vidika dolgoročnih
ekonomskih učinkov.

Z namenom dopolnitve navedenega elaborata je bila izdelana
»Študija širših ekonomskih učinkov investicije 3. razvojne osi na
odseku Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec«, s katero so bili
ocenjeni širši ekonomski učinki investicije in s tem preverjena in
potrjena upravičenost investicije. Na podlagi te študije je v fazi
nadgradnje prej omenjeni elaborat moţnih scenarijev izgradnje
nove cestne povezave. Elaborat bo zaključen predvidoma do konca
tega meseca, iz njega pa bo

izhajal predlog najustreznejšega
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scenarija z vidika konkretizacije projekta, s tem pa bo

tudi

natančno določena zmogljivost objekta in faznost gradnje.

Za fazo pripravljalnih del ima DARS, kot investitor gradnje v
predlogu Načrta izvajanje koncesije za leto 2017 predvidena
sredstva

za izdelavo projektne dokumentacije tako za odsek

Šentrupert – Velenje, kakor tudi Velenje – Slovenj Gradec. Sredstva
za pridobitev nepremičnin pa bodo v letu 2017 zagotovljena v
drţavnem proračunu na namenski postavki, na katero se nakazuje
nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice za avtoceste in hitre
ceste.
Skladno z načrtovano dinamiko projekta je v letu 2018 predvidena
pridobitev gradbenega dovoljenja in objava razpisov za gradnjo.
Pripravljalna dela pa naj bi čim bolj sinhronizirano potekala na
celotnem poteku od AC A1 do Slovenj Gradca tako, da bodo
aktivnosti na obeh odsekih kar najbolj medsebojno usklajene.
Omenjena dinamika projekta je bila operativno opredeljena ţe ob
sami odločitvi o načinu izvajanja projekta in v začetku leta 2016 tudi
predstavljena tako vam koroškim poslancem, kakor tudi subjektom
gospodarstva.
Vsekakor bo nova cestna povezava Koroške z AC omreţjem
vzpostavila kakovostno in evropsko primerljivo raven drţavnih cest
in s tem bistveno izboljšala pretočnost in nivo prometnih uslug na
tej povezavi, ki se odraţata na manjši moţnosti morebitnih zastojev
v primeru nesreč ali naravnih pojavov in s tem seveda na krajšem
potovalnem času.
mag. Darja Kocjan
generalna direktorica
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