Ravne na Koroškem, 19. 9. 2016
Spoštovani
predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar,
minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič,
ministrica za okolje in prostor Irena Majcen,
vsem poslanskim skupinam Državnega zbora Republike Slovenije!
ZADEVA: Poziv k čim prejšnji gradnji 3. razvojne osi!
Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je edina civilna iniciativa v Sloveniji, ki se zavzema za izgradnjo
hitre ceste na Koroško. Iniciativa je bila ustanovljena 14. julija 2014 in je v zelo kratkem času zbrala
več kot 7.000 podpisov podpore peticiji za gradnjo hitre ceste na Koroško. Peticijo so podpisali tudi
vsi koroški župani, poslanci, številni gospodarstveniki, predvsem pa Korošice in Korošci, ki nujno
potrebujemo dostojno cestno povezavo s centrom države. Naše aktivnosti so javnosti dostopne na
spletni povezavi www.hitronakorosko.si.
Glede prihajajoče interpelacije zoper ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča vas želimo
spomniti na obljubo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja iz marca 2015, ko je na
Prevaljah obljubil pričetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško v letu 2019. Z ozirom na to v Mladinski
iniciativi za 3. razvojno os pričakujemo, da bosta Vlada Republike Slovenije in Državni zbor Republike
Slovenije z vso resnostjo izvedla predvidene aktivnosti za pričetek gradnje hitre ceste na Koroško v
letu 2019.
V Mladinski iniciativi zahtevamo, da se v letu 2016 končno sprejme državni prostorski načrt
Šentrupert – Velenje, kot podlaga za gradnjo hitre ceste na Koroško, saj vemo, da je prostorski načrt
na relaciji Velenje – Slovenj Gradec sprejet že dalj časa. Prav tako pričakujemo, da bodo pristojni
pričeli vse aktivnosti na trasi 3. razvojne osi na relaciji Slovenj Gradec – Dravograd – Prevalje. Nadalje
pričakujemo, da se bodo v letu 2017 pričeli vsi postopki za projektiranje omenjene ceste ter odkupi
zemljišč na trasi.
Korošci vam želimo sporočiti, da bi se nas lahko spomnili tudi takrat, ko ni volilno leto in da že več kot
40 let nestrpno čakamo dostojno cestno povezavo s centrom države. O pozitivnih učinkih 3. razvojne
osi na razvoj naše regije najbrž ne potrebujemo posebej razlagati, saj je to zadnji vlak za obstoj mlade
generacije na Koroškem. Mladi se iz Koroške vedno bolj izseljujejo in vsako odlašanje z izgradnjo hitre
ceste v našo regijo, pomeni pospešitev slabšanja demografske slike na Koroškem!
S spoštovanjem,
Mladinska iniciativa za 3. razvojno os
Aljaž Verhovnik, vodja iniciative

