tretja razvojna os SEVER
Del trase tretje razvojne osi sever, od prikljuèka na avtocesto v Šentrupertu do Slovenj Gradca, je razdeljen na dva
odseka, in sicer:
od prikljuèka Šentrupert na avtocesti A1 (Šentilj–Koper) do prikljuèka Velenje jug, dolžine približno 14 km, ter

§

od prikljuèka Velenje jug do prikljuèka Slovenj Gradec jug, dolžine 17,5 km.

Plansko podlago za odseka predstavljata Uredba o državnem prostorskem naèrtu za državno cesto od prikljuèka
Velenje jug do prikljuèka Slovenj Gradec jug ter Uredba o državnem prostorskem naèrtu za državno cesto od
prikljuèka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do prikljuèka Velenje jug.

Odsek med prikljuèkoma Šentrupert in Slovenj Gradec jug

§

štiripasovna cesta v dolžini 31,5 km

§

širina tipiènega preènega profila štiripasovne ceste je 21 m

§

dvopasovne navezovalne ceste v skupni dolžini 3,4 km (navezovalna cesta Podgora, dolžine 1,5 km, navezovalna
cesta N1, dolžine 1,9 km)

§

8 izvennivojskih prikljuèkov

§

8 mostov (povpreèna dolžina 20 m, najveèja dolžina 36 m)

§

26 viaduktov (povpreèna dolžina 200 m, najveèja dolžina 813 m)

§

5 dvocevnih predorov (povpreèna dolžina 660 m, najveèja dolžina 1.200 m)

Del nove cestne povezave v pristojnosti DARS d.d. obsega novo državno cesto
na odseku od avtoceste A2 pri Novem mestu do prikljuèka Maline (tretja
razvojna os jug) ter novo državno cesto na odseku od prikljuèka Šentrupert na
avtocesti A1 do prikljuèka Slovenj Gradec jug (tretja razvojna os sever)..

§

1 enocevni predor (dolžina 400 m)

Strateški nacionalni okvir

§

3 galerije (povpreèna dolžina 80 m, najveèja dolžina 140 m)

§

4 pokriti vkopi (povpreèna dolžina 460 m, najveèja dolžina 1.144 m)

Strateški nacionalni okvir je podan v Odloku o strategiji prostorskega razvoja
Slovenije. Investicija v tretjo os je vkljuèena v Resolucijo o nacionalnem
programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, odsek
od avtoceste A2 pri Novem mestu do priključka Osredek pa je vključen tudi v
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014—
2020.

§

15 podvozov in 1 podhod

§

poèivališèe Podgora

§

poèivališèi Podgorje vzhod in Podgorje zahod

§

avtocestna baza

tretja razvojna os JUG
Del trase tretje razvojne osi jug, od prikljuèka na avtocesto v Novem mestu do prikljuèka Maline, je razdeljen na dva
odseka, in sicer:
§

od prikljuèka Novo mesto vzhod do prikljuèka Osredek, v dolžini 5,05 km (zajema prvo in drugo etapo nove
cestne povezave) ter

§

od prikljuèka Osredek do prikljuèka Maline, v dolžini 12,4 km (zajema tretjo in èetrto etapo nove cestne
povezave).

Plansko podlago za južni del tretje razvojne osi predstavljata Uredba o državnem prostorskem naèrtu za državno
cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do prikljuèka Maline in Uredba o državnem prostorskem
naèrtu za državno cesto od prikljuèka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in prikljuèka Èrnomelj jug
(na obmoèju prikljuèka Maline).

osnovni tehnièni podatki o novi trasi

Tretja razvojna os predstavlja sekundarno, preèno cestno omrežje, ki se
navezuje na vseevropsko prometno omrežje. Poteka iz smeri avstrijske
Koroške preko Slovenj Gradca in Velenja do avtoceste pri Celju in nato
nadaljuje proti Novemu mestu in naprej proti Karlovcu oz. do navezave na
avtocesto Zagreb—Reka.
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§

štiripasovna cesta v dolžini 17,9 km

§

širina tipiènega preènega profila štiripasovne ceste je 21 m

Inženir

§

dvopasovne navezovalne ceste v skupni dolžini 3,1 km (Šentjoška cesta, dolžine 1km, Maline – Dole, dolžine 2,1 km)

DRI upravljanje investicij, d. o. o.

§

7 izvennivojskih prikljuèkov

§

3 mostovi (povpreèna dolžina 195 m, najveèja dolžina 298 m)

§

4 viadukti (povpreèna dolžina 305 m, najveèja dolžina 452 m)

§

1 predor (dolžina 2.341 m)

§

2 pokrita vkopa (povpreèna dolžina 200 m, najveèja dolžina 243 m)

§

10 nadvozov (povpreèna dolžina 60 m, najveèja dolžina 124 m)

§

10 podvozov

§

2 podhoda

§

poèivališèi Težka Voda vzhod in Težka Voda zahod

Maline
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