Ravne na Koroškem, 16. 12. 2016

JAVNO PISMO
Predsedniku Vlade dr. Miru Cerarju

Spoštovani predsednik Vlade!
Ob prihodu vlade na Koroško, marca 2015, smo v Mladinski iniciativi za 3. razvojno os z zanimanjem
spremljali, kakšne rešitve bo Vlada predlagala za izgradnjo 3. razvojne osi. Siti vseh obljub in
besedičenja o 3. razvojni osi, ki sega že v daljno leto 1974, smo vam predali peticijo več kot 7.000
podpornikov gradnje hitre ceste na Koroško. Z zmernim optimizmom smo prisluhnili vaši obljubi o
pričetku gradnje severnega kraka 3. razvojne osi v letu 2019. Februarja 2016 je resorni minister
Gašperšič na srečanju s koroško delegacijo obljubil, da bo 3. razvojno os mogoče pričeti graditi že leta
2018. Prav zaradi tega je bilo rečeno, da se bosta še letos sprejela DPN Šentrupert – Velenje in
poroštveni zakon, ki bo omogočil stabilno financiranje investicije. Smo tik pred iztekom leta, oba
dokumenta pa še zdaleč nista sprejeta.
Ob zmernem optimizmu vas sprašujemo, kako boste začeli graditi hitro cesto na Koroško leta 2018,
ko pa niste sprejeli niti državnega prostorskega načrta, s katerim bi umestili traso do Koroške, kaj šele
zagotovili stabilno financiranje.
Dolgo časa smo vam verjeli, da bo vladi vendarle uspelo zgraditi projekt, ki bi Korošcem povrnil
upanje, hkrati pa utrdil Slovenijo v decentraliziranem razvoju. Zdaj pa vidimo, da bodo vsi podatki, ki
smo jih nanizali v študiji o Koroški in 3. razvojni osi, samo še nazadovali v škodo Koroške, saj bomo
kot kaže spet ostali pri obljubah. Upam, da boste prebrali našo študijo in se kot vodja izvršilne oblasti
zamislili kaj pomenijo za Koroško vsakršna odmikanja gradnje hitre ceste. Morda čez par let ne bomo
več govorili zgolj o 37% odseljevanju mladih iz regije, ampak bo ta odstotek mnogo višji. Takrat pa se
boste res upravičeno vprašali, ali je cesta v »regijo izumrlih« sploh še smiselna. Morda boste ob tem
naročili še kakšno študijo in proučili možnosti?
V kolikor želite Korošcem dokazati, da boste resnično izpolnili lastno obljubo o gradnji hitre ceste na
Koroško v letu 2018 predlagamo, da se najkasneje v januarju 2017 zglasite na Koroškem ter da
dorečemo natančno časovnico izgradnje hitre ceste na Koroško. V nasprotnem primeru vam žal ne
verjamemo več ničesar, svoje razočaranje pa vam bomo na primeren način pokazali, tudi s
proučevanjem modela pomurske iniciative za izgradnjo hitre ceste.
Kot opomin mladih generacij vam pošiljamo še risbice otrok Vrtca Ravne na Koroškem, ki so
optimistično narisali, kako si oni predstavljajo, da se bodo nekoč pripeljali na Koroško.
HOČ`MO CESTO!
S spoštovanjem,
Mladinska iniciativa za 3. razvojno os
Aljaž Verhovnik, vodja iniciative

