Stranka modernega centra – Lokalni odbor Celje
v sodelovanju s poslankama SMC v Državnem zboru Slovenije
mag. Margareto Guček Zakošek in Janjo Sluga organizira

KONFERENCO:
RAZVOJNI VIDIKI OSREDNJEGA DELA 3. RAZVOJNE OSI

Konferenca se bo odvijala v ponedeljek, 6. 7. 2015, ob 17. uri
v predavalnici P 101, Fakultete za logistiko - Univerze v Mariboru,
Mariborska cesta 7, 3000 Celje

NA KONFERENCI BODO SODELOVALI:
dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo
Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje
Franc Zdolšek, župan Občine Laško
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Osnovni cilj konference:
V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (UL RS št. 76/04) je opredeljeno, da se Celje prioritetno
razvija kot pomembno regionalno prometno vozlišče in središče nacionalnega pomena z ostalimi
razvojnimi potenciali. Razvoj podpira zasnova prometnih povezav, ki predvideva umeščanje tretje
prometne osi. Ta povezuje regionalna središča v Avstriji, Sloveniji in Hrvaški. Poteka iz smeri
avstrijske Koroške, preko Slovenj Gradca in Velenja, se navezuje na avtocesto pri Celju ter nato
nadaljuje proti Novemu mestu in naprej proti Karlovcu oziroma navezavi na avtocesto Zagreb –
Reka. V Regionalnem razvojnem programu Savinjske regije 2007-2013, predstavlja tretja razvojna os
strukturni projekt, s katerim se povečuje konkurenčnost tega geografsko zelo širokega območja s
povečano dostopnostjo ter krepi inštitucije in gospodarske povezave ob razvojni osi. V osnutku
Občinskega prostorskega načrta MO Celje je umestitev gospodarskih con in prometa usklajena s
križiščem avtocestnih koridorjev A1 in traso tretje razvojne osi.
Tretja razvojna os se v osnovi deli na tri trase: (1) med mejo med Republiko Avstrijo in avtocesto A1
Šentilj - Koper, (2) med avtocesto A1 in avtocesto A2 Ljubljana - Novo mesto in (3) med avtocesto A2
in mejo z Republiko Hrvaško. Problem predstavljajo izrazita dolgotrajnost sprejemanja državnih
prostorskih aktov umeščanja tretje razvojne osi (od leta 2004 dalje), časovna nedorečenost izvedbe
investicijskega projekta in neusklajenost napredovanja aktivnosti posameznih tras. Medtem, ko je
zgornja trasa že v fazi sprejemanja državnih prostorskih načrtov, je srednja trasa šele v fazi
sprejemanja študij, spodnja trasa pa zgolj v fazi snovanja. Pri trudu za nameravani razvoj Celja se pod
vprašaj postavlja tudi dejstvo, da je marca 2015 Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da se
zgornja trasa tretje razvojne osi izvede po varianti F2-2 s priključitvijo na avtocesto A1 v Šentrupertu,
kar predstavlja za Celje najbolj oddaljeno možno rešitev od ostalih možnih variant. Takšna rešitev za
Celje in regijo ne more prispevati k nameravanemu razvoju in ustrezni umestitvi v prometne tokove,
zato je zelo pomembno, kako se bo v prostor umestila srednja trasa. Če tudi ta zaobide Celje, bo
Celje in regija v nadaljnjih letih zagotovo razvojno nazadovalo.
Za srednjo traso med avtocestama A1 in A2 je bilo v fazi izdelave predhodnih analiz in variant
izdelano 36 variant ter razne kombinacije variant. Najustreznejša javno razgrnjena varianta poteka iz
Celja (priključitev na južno stran avtoceste A1 z »Y« krakom), skozi Laško in naprej na jug proti
Novemu mestu. Na podlagi pripomb recenzentov, organizacij in zainteresirane javnosti, je bila leta
2011 izdelana zadnja različica študije variant s predinvesticijsko zasnovo in predana v potrditev na
Ministrstvo za infrastrukturo. Od takrat dalje, glede umestitve srednje trase, ne potekajo več nobene
aktivnosti.
Zato je namen konference predstaviti aktivnosti sprejemanja posameznih tras srednjega dela tretje
razvojne osi, predstavitev variant, študij in širši razvojni vidik trase ter odprtje širše razprave o vplivu
umeščanja tretje razvojne osi na razvoj Celja in regije. Cilj konference je čimprejšnja potrditev
najustreznejše variante umeščanja srednje trase, ki omogoča najbolj optimalen nadaljnji razvoj
mesta Celje in regije.

PROGRAM KONFERENCE:
16.30 - 17.00: prihod udeležencev
17.00 - 17.25:
Uvodni pozdrav:
Gregor Gregorin, vodja svetniške skupine SMC v Mestnem svetu Mestne občine Celje
Uvodni nagovori:
dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo
Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje
Franc Zdolšek, župan Občine Laško
17.25 - 17.45: zastopanost 3. razvojne osi v Strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji
mag. Matjaž Vrčko, sekretar, Služba za mednarodne zadeve, Ministrstvo za infrastrukturo
Republika Slovenija
17.45 - 18.05: rešitve za srednji del 3. razvojne osi
Rado Romih, RC planiranje d.o.o., v sodelovanju z v.d. direktorjem Direkcije za infrastrukturo
Sergijem Grmekom in vodjo projekta Bojanom Paplerjem
18.05 - 18.20: kvalitativna in kvantitativna analiza variant 3. razvojne osi s pomočjo AHP
metode
doc. dr. Tomaž Kramberger, Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru
18.20 - 19.20: razprava
Konferenco bo moderiral Gregor Gregorin

