
 

 

Ravne na Koroškem, 24. 8. 2021 

 

SEZNAM PREDMETOV 

MLADINSKE INICIATIVE ZA 3. RAZVOJNO OS 

1.  Semafor (časovnica do 
pričetka gradnje 3. razvojne 
osi) 

Časovnica izgradnje severnega odseka 3. razvojne 
osi Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec  je bila 
pripravljena v začetku leta 2017. Odtlej je 
Mladinska iniciativa za 3. razvojno os preko tega 
semaforja spremljala postopke do pričetka 
gradnje hitre ceste na Koroško.  

1 kom.  

2.  Grafika Cirila Horjaka »Beg 
možganov« 

Mladinska iniciativa je to grafiko podeljevala 
predstavnikom države ob obisku prireditve 
Ambasadorji HOČ`MO CESTO. 

1 kom. 

3.  Zaščitna maska HOČ`MO 
CESTO 

Iniciativa jo uporablja v času epidemije s Covid-
19. 

1 kom. 

4.  Priložnostna kuverta 
HOČ`MO CESTO 

Priložnostna kuverta je bila izdana v sodelovanju 
s Koroškim filatelističnim društvom, leta 2017, ko 
je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os 
praznovala tretjo obletnico. 

1 kom.  

5.  Nalepka HOČ`MO CESTO Nalepka je bila uporabljena v eni izmed zadnjih 
akcij, leta 2020, ko so okoljevarstveniki ponovno 
ogrožali pričetek projekta 3. razvojne osi.  

1 kom. 

6.  Značka Ambasadorja 
HOČ`MO CESTO 

Primerek značke Ambasador HOČ`MO CESTO, 
izdelana za novinarje Koroškega radia, ki so ta 
naziv individualno prejeli leta 2018.  

1 kom. 

7.  Nalepka »Koroška vinjeta« Prva akcija Mladinske iniciative za 3. razvojno os, 
ob ustanovitvi leta 2014, je predstavljala zbiranje 
podpisov za peticijo. Ob tem je iniciativa delila 
»Koroško vinjeto«.  

12 kom. 

8.  Priložnostna značka 
HOČ`MO CESTO 

Priložnostna značka je bila izdana ob 1. prireditvi 
Ambasadorji HOČ`MO CESTO, leta 2017. 

7 kom. 

9.  Zloženka »3. razvojna os je 
zahteva Korošcev, ki nam 
pripada!« 

Zloženka je bila pripravljena leta 2016, ko je 
Mladinska iniciativa pričela z aktivnim 
obiskovanjem odločevalcev v Državnem zboru. 
Prejeli so jo poslanci ter predsedniki Republike 
Slovenije, Državnega zbora in Državnega sveta. 

1 kom. 

10.  Majica HOČ`MO CESTO Promocijska majica aktivistov iniciative, 
uporabljena na različnih akcijah. 

1 kom. 

11.  Zastavica Koroška vstaja - 
HOČ`MO CESTO 

Zastavica je bila uporabljena na prvem protestu 
za koroško hitro cesto, julija 2017, na Ravnah na 
Koroškem. 

1 kom. 



 

 

12.  HOČ`MO CESTO – Koroška in 
3. razvojna os 

Publikacija in na sploh prva študija o nujnosti 
gradnje 3. razvojne osi na Koroško. Avtorja te sta 
Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik. Ilustracije in 
tudi idejo za slogan HOČ`MO CESTO je prispeval 
ilustrator Ciril Horjak. Publikacija je bila 
uporabljena za argumentiranje nujnosti gradnje 
3. razvojne osi na Koroško. 

1 kom. 

13.  Nalepka »Oprosti za 
kolono…« 

Nalepka akcije Mladinske iniciative »Oprosti za 
kolono, na hitri cesti bi bil hitrejši« je bila 
uporabljena leta 2016. 

1 kom. 

14.  Zastava akcije kolesarjenja 
»Rjava lopata« 

Promocijska zastava zadnje akcije kolesarjenja po 
3. razvojni osi, iz septembra 2020, s sloganom 
»Rjava lopata –obljubljamo že od 2004!« 

1 kom. 

15.  Kapa HOČ`MO CESTO Kapa je bila uporabljena na prvem protestu za 
koroško hitro cesto, na Ravnah na Koroškem, 
julija 2017. 

1 kom. 

16.  Majica Koroška vstaja – 
HOČ`MO CESTO 

Majica je bila uporabljena na prvem protestu za 
koroško hitro cesto, na Ravnah na Koroškem, 
julija 2017. 

1 kom. 

17.  Majica »S kolesom po 3RO, 
kdaj pa z avtom« 

Majica je bila uporabljena za prvo akcijo 
kolesarjenja po bodoči trasi 3. razvojne osi, 
septembra 2014.  

2 kom. 

18.  Majica Mladinske iniciative 
(zelena) 

Prva promocijska majica, katero je Mladinska 
iniciativa uporabljala ob ustanovitvi, 14. julija 
2014. 

1 kom.  

19.  Plakat »Zahtevamo izgradnjo 
hitre ceste na Koroško« 

Plakat je bil uporabljen za akcijo delitve 
promocijske nalepke, z napisom »Oprosti za 
kolono. Na hitri cesti bi bil hitrejši!«, leta 2016. 

2 kom.  

20.  Polo majica (bela) Leta 2019 se je Mladinska iniciativa za 3. razvojno 
os opremila s polo majicami. 

1 kom. 

21.  Odsevni telovnik Telovnik je bil uporabljen v akciji kolesarjenja po 
3. razvojni osi, leta 2017. 

1 kom. 

22.  Zastava »beach flag« Zastava je bila uporabljena za promocijske akcije 
Mladinske iniciative za 3. razvojno os. 

1 kom. 

23.  Zastava Koroška vstaja – 
HOČ`MO CESTO 

Zastave so bile uporabljene na prvem protestu za 
Koroško hitro cesto, na Ravnah na Koroškem 
julija 2017. 

4 kom. 

24.  Zastava akcije kolesarjenja 
2018 

Zastava akcije kolesarjenja »Bo nova vlada tej 
nalogi kos?« je nastala septembra 2018, ko je 
nastopilo obdobje nove vlade. 

1 kom. 

25.  Zastava HOČ`MO PRVO 
LOPATO 

Zastava je bila uporabljena na akciji kolesarjenja 
leta 2019, ko je bila pričakovana prva lopata. 
Podlaga za slogan HOČ`MO PRVO LOPATO je bila 
obljuba predsednika vlade Mira Cerarja, ki je za 
to leto obljubil pričetek gradnje.  

1 kom. 

26.  Roll-up Mladinske iniciative 
za 3. razvojno os 

Roll-up je Mladinska iniciativa uporabljala na 
prireditvah in novinarskih konferencah. Na njem 
je logotip iniciative, ki je nastal julija 2014. 

1 kom. 



 

 

27.  Roll-up HOČ`MO CESTO Roll-up je nastal leta 2017, ko je Mladinska 
iniciativa za 3. razvojno os organizirala prvo 
prireditev Ambasadorji HOČ`MO CESTO. Odtlej je 
bil večkrat uporabljen za promocijske akcije.  

1 kom. 

28.  Transparent »Koroška 
vstaja« 

Transparent »Koroška vstaja – HOČ`MO CESTO« 
je bil uporabljen na prvem protestu za hitro 
cesto, julija 2017 na Ravnah na Koroškem. 

1 kom. 

 

 

 

Aljaž Verhovnik 

koordinator 

Mladinske iniciative za 3. razvojno os 

 

 


