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Ž u p a n

V pričakovanju vašega odgovora vas prijazno pozdravljava!

dr. Blaž Nardin                                                                                   Bojan Kontič

       

predsednik Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice                             župan Mestne občine Velenje

Zavedati se moramo, da je v tem delu Slovenije gospodarski potencial velik. Pri tem je seveda izgradnja avtoceste 

bistvenega pomena za normalno in učinkovito poslovanje podjetij. V Savinjsko-šaleški regiji si bomo še naprej 

prizadevali, da bo do izgradnje hitre ceste, ki jo to okolje in gospodarski subjekti nujno potrebujemo, prišlo čim prej, 

zato projektu nudimo vso podporo tudi v prihodnje.

Ponovno izpostavljamo, da v Velenju in Šaleški dolini ne bomo dovolili, da bi bil zgrajen samo odsek iz Velenja proti 

severu države. Na ta način bi dosedanjemu prometu po Partizanski cesti, po kateri poteka velika večina tovornega 

prometa v in iz Velenja in po kateri se dnevno vozi na delo več tisoč ljudi, priključili še tranzit iz Koroške smeri, kar bi 

bistveno poslabšalo življenjsko okolje in obremenilo logistične povezave gospodarskim subjektom. 

V tem primeru bomo primorani poseči po drastičnih ukrepih in ves tranzit usmeriti skozi spodnjo 

Savinjsko dolino. Vztrajamo, da je edina prava pot, da projekt tretje razvojne osi vodimo kot celoto in 

to pričakujemo tudi od vas. 

Spoštovani gospod predsednik,

v zadnjih letih je bil pri projektu tretje razvojne osi zaznan napredek, ki ga pripisujemo dobremu sodelovanju 

različnih deležnikov, države, lokalne skupnosti, gospodarskih združenj in tudi pritisku združene iniciative za tretjo 

razvojno os. Savinjsko-šaleška regija ima v koordinacijskem odboru za gradnjo tretje razvojne osi na Koroško svoja 

predstavnika, preko katerih smo redno seznanjeni z vsemi aktivnostmi. Zahvaljujemo se za napredek v zadnjih letih.

Vseskozi smo opozarjali, da je potrebno voditi postopke za oba odseka avtoceste vzporedno in istočasno ter da 

mora biti v finančno konstrukcijo zajeta celotna trasa tretje razvojne osi. Ne moremo se strinjati z obrazložitvijo, da 

ni podlage za sprejem poroštvenega zakona za južni del, zato ker še ni izdelan investicijski program. Prav tako 

nimamo nobene garancije, da bo poroštveni zakon za južni del hitre ceste v nadaljevanju sprejet. Poudarjamo, da 

ne nasprotujemo sprejetju poroštvenega zakona za odsek Velenje–Slovenj Gradec, skrbi pa nas dejstvo, da 

nimamo nobenih jasnih zagotovil, da bo v najkrajšem možnem času (torej takoj po sprejetju investicijskega 

programa) speljan identičen postopek tudi za sprejem poroštvenega zakona za odsek Velenje–Šentrupert.  

Vsled ugotovitvam z zadnjega sestanka koordinacijskega odbora, ki je bil v petek, 

4. oktobra,  želimo izkazati nezadovoljstvo in razočaranje, da poroštveni zakon, ki vključuje tretjo 

razvojno os in je v vladni proceduri, ne zajema celotne trase med Slovenj Gradcem in Šentrupertom, 

ampak zgolj del med Velenjem in Slovenj Gradcem. To je v nasprotju z razgovori, ki so bili opravljeni na 

preteklih sestankih koordinacijskega odbora. Nesprejemljiv je izgovor, da za del hitre ceste 

Velenje–Šentrupert še ni izdelan investicijski program, ki je pogoj za sprejem državnega poroštva. 

Pripomba Ministrstva za finance RS o nedoločljivosti investicije je nerazumna, saj če je trasa vrisana v 

prostorske načrte, je s tem tudi določljiva.

Velenje, 8. oktober 2019

V vednost:

- dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance Republike Slovenije

- mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo Republike Slovenije

- mediji


