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Tretja razvojna os –
nujno potrebna za nadaljnji razvoj

Ob izidu zadnje številke, približno pred letom dni, je bilo, vsaj meni se zdi tako, bistveno laže napisati
nagovor, s katerim naj bi predstavil aktualno dogajanje v naši občini, predvsem pa povedal tudi, kaj smo,
kaj bomo in kako bomo Socialni demokrati v Šaleški dolini vodili aktivnosti in katerim projektom bomo
dali prednost.
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Pred letom dni smo se pripravljali na lokalne volitve. Verjeli smo, da bo do državnih parlamentarnih
volitev še dve leti. Zaupali smo vladi in politiki v celoti, da bosta razumeli pomen izgradnje šestega
bloka šoštanjske termoelektrarne za slovensko energetiko in za razvoj (dela) gospodarstva Šaleške
doline. Podpirali in vodili smo aktivnosti za umeščanje tretje razvojne osi in hitre ceste kot njenega
najvitalnejšega dela v prostor.
Veliko smo na lokalnem nivoju naredili za ohranjanje delovnih mest. Prav tako smo odgovorno
pomagali tistim, ki so delo izgubili. Predvsem pa smo verjeli in si želeli, da se bo gospodarska kriza
čim prej spremenila v nov gospodarski in družbeni razvojni cikel.
Socialni demokrati smo na lokalnih volitvah leta 2010 v Velenju za župana predlagali Bojana
Kontiča, ki je bil do nedavne razpustitve parlamenta tudi poslanec. Volivke in volivci, občanke in občani ste naš predlog podprli. Bojan Kontič je v prvem letu štiriletnega mandata
dokazal, da je dober župan. Zna povezovati, graditi uspešno skupnost in hkrati ohranjati socialni čut ter za sočloveka odprto srce.
V Šmartnem ob Paki je bil na listi SD za župana izvoljen Alojz Podgoršek, aktivno politiko s kandidati za župana in za občinski svet smo vodili tudi v Šoštanju.

Tudi »moji« stranki, Socialnim demokratom, ste na
lokalnih volitvah dali polno podporo. Hvala!
Zaupanja nismo in ne bomo zapravili.
Garaž ne bomo
prodali ... stran 13

Svetnice in svetniki SD vedno zastavimo svoj glas za tiste predloge, s katerimi omogočamo najboljše pogoje za delo društev, klubov, šol, vrtcev, zavodov, krajevnih skupnosti in
mestnih četrti; za predloge, ki omogočajo stalni razvoj naših lokalnih skupnosti na vseh
področjih. Tako bo seveda tudi v prihodnje!
						Srečko Meh,
						predsednik OO SD Velenje
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Čestitamo ob dnevu reformacije
in Vam želimo,
da praznične dneve preživite
mirno in lepo.
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Velenje

Za jutri, za Velenje jutri
Izredne parlamentarne volitve so pred
durmi. Vlada opravlja le še tekoča, nujna opravila. Rivalstvo med strankami
je veliko. Nastajajo nove stranke, liste
in gibanja. Zaradi kratkega predvolilnega obdobja in pestrega dogajanja
v političnem prostoru so spremembe
vsakodnevne, velike in morda celo
turbulentne. Gibanja proti globalizaciji,
proti neobčutljivosti lastnikov kapitala,
bank in drugih finančnih institucij samo
še poudarjajo nujnost sprememb – tako
v politiki kot v družbi. Socialni demokrati smo na spremembe pripravljeni.
Še vedno aktualni predsednik slovenske vlade Borut Pahor je o nujnosti
sprememb veliko govoril. Spremembe
je tudi pripravil, predlagal. Njegovi predlogi so bili žal pogosto zavrnjeni.

Je pa politika nasprotovanja izgradnji bloka 6 imela tudi dobre posledice. Ni jih sicer
veliko, nekaj pa le. Tako enotni, kot smo prebivalke in prebivalci Šaleške doline v podpori
izgradnji bloka 6, smo morda le še ob redkih vprašanjih! Pri podpori izgradnji bloka 6

spodarstveniki ocenjujejo, da so razmere v
Šaleški dolini stabilne. Zavedam se, da ne za
vse in ne za vsakogar. Veliko posameznikov
in skupin živi danes slabše kot včeraj. Veliko
je gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, obrtnikov, ki imajo težave. Kljub vse-

nas podpirajo tudi ekologi. Prepričani so, da
bo blok 6 okolju bolj prijazen od obstoječih
naprav in tudi učinkovitejši. Seveda želimo
živeti v čistem in zdravem okolju. Ob vseh
razpravah o šestem bloku smo dobili tudi
potrditev dejstva, ki smo ga sicer že poznali:
premoga je dovolj.
Izgradnja bloka 6 je dobra, prava in dolgoročna odločitev za naš razvoj, za našo
bodočnost. V Šaleški dolini vemo, na katerih področjih gospodarskega razvoja vidimo našo prihodnost. Izkopavanje premoga
do leta 2050 pomeni sanacijo degradiranih
površin z lastnimi sredstvi, brez zakona o
zapiranju Premogovnika Velenje. Dolgoročna perspektiva delovanja premogovnika pomeni tudi odpiranje novih delovnih mest in
novih programov. V premogovniku je pred

mu je večji del gospodarstva v Šaleški dolini
zmerno optimističen. V Gorenju, Premogovniku Velenje, Termoelektrarni Šoštanj, Esotechu in drugih podjetjih izkazujejo pozitivne
trende, rast. Stopnja brezposelnosti se pri
nas ne povečuje; celo manjša je kot pred
meseci. Investicije v lokalnem okolju, ki smo
jih zastavili v bolj optimističnem obdobju, v
obdobju gospodarske rasti, kljub težavam
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ržavljanke in državljani od izrednih
parlamentarnih volitev zelo veliko
pričakujemo. Veliko pričakujemo od
poslank in poslancev, od vlade, od državnih
in lokalnih uradnikov, od gospodarstvenikov,
pa tudi od menedžerjev v kulturi, športu
… Veliko pričakujemo od županov, od občinskih svetnic in svetnikov … Ob letošnjih
parlamentarnih volitvah bo zato še toliko pomembneje oddati svoj glas »pravemu« poslancu. Tistemu kandidatu ali kandidatki, ki
bo z osebnim zgledom zastopal(a) stabilnost
družbe, poštenje, človekovo dostojanstvo,
gospodarski in družbeni razvoj; tistim kandidatom, ki človeka spoštujejo in bodo znali
osebno korist zamenjati za skupno dobro.
Socialni demokrati podpiramo spremembe,
dosledno pa bomo spoštovali in izvajali demokratičnost odločanja in sprejete odločitve
odločno izvajali. Spoštovali bomo človekove
pravice, zagovarjali pošteno plačilo za delo,
ustrezno urejenost socialnih, zdravstvenih
in drugih pravic, dostojne pokojnine, zagotavljali podporno okolje uspešnemu gospodarstvu.

šno pridobivamo nepovratna evropska sredstva, gradili bomo vodovod in kanalizacijo –
tudi z evropskimi in državnimi sredstvi. Vse
to so pozitivni znaki, dejstva, ki dajejo osnovo za zmerni optimizem, kazalci zdravega
okolja in zložnega okrevanja gospodarstva.
Danes, še bolj pa (za) jutri, je za Šaleško
dolino pomemben vsak posameznik, vsaka
skupina, gospodarska družba, vsak zavod,
vsi tisti, ki lahko prispevamo svoj delež v mozaik našega življenja, dela, ustvarjanja, sobivanja.
Za jutri, za Velenje jutri smo najpomembnejši ljudje. Pomembno je verjeti v človeka in
zaupati poštenim ljudem, ljudem z znanjem,
ljudem z energijo, delovnim ljudem.
V teh dneh, spoštovani občanke in občani, je našo domovino poleg vseh tegob,
dilem, nalog pretresala še razprava o odločitvi Ustavnega sodišča glede poimenovanja
Titove ceste v Ljubljani. Tudi nas v Velenju
sprašujejo. Ali nas ime Titov trg moti? Ali nas
moti Titov spomenik? In odgovarjamo jim,
da bosta spomenik in trg ostala, da nas ne
moti nič razen politikantstva, da se o tem niti
ne pogovarjamo. V Šaleški dolini govorimo o
novih delovnih mestih, o ohranjanju obstoječih, o novih projektih … Veliko energije in
sredstev vlagamo v zagotavljanje pogojev za
kvalitetno življenje otrok, ljudi s posebnimi
potrebami, starejših …
Sicer pa, dragi občanke in občani. Ohranimo vero v sočloveka, vero v dobro, v delo in
v jutri. V jutri, ki bo moral odpraviti mnogo
napak sedanjosti.
Pred nami je, upam, da lepa in rodovitna
jesen. Pred nami so tudi praznični, počitniški

Za jutri, za Velenje jutri smo najpomembnejši ljudje.
Pomembno je verjeti v človeka in zaupati poštenim ljudem,
ljudem z znanjem, ljudem z energijo, delovnim ljudem.
Pričakovanja prebivalk in prebivalcev Šaleške doline, da bo gradnja bloka 6 imela
poleg podpore slovenske energetske stroke
tudi podporo vlade in politike, so se pokazala za neutemeljena. Nekateri poslanci so
zaupanje volivk in volivcev ob glasovanju
na parlamentarnem odboru zlorabili in verjamem, da tudi zapravili. Osebni interesi so
prevladali nad skupnimi, državnimi interesi.
Pokazal se je pravi obraz poslancev, ki sledijo izključno interesom strank. Pokazali pa
so se tudi interesi resničnih lobijev trgovcev
v energetiki, trgovcev z energijo in še drugih
lobistov.
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desetletji delalo več kot 5.000 rudarjev in
drugih delavcev. Danes je v premogovniku
in njegovih hčerinskih družbah zaposlenih
nekaj več kot 2.600 ljudi. Odpiranje novih
programov je po eni strani obveza premogovnika, po drugi pa tudi zahteva lokalne
skupnosti.
Slovenija ima v tem času poleg parlamentarnih volitev le nekaj res velikih, vseslovenskih projektov. Zagon gospodarske rasti, socialno prestrukturiranje, sanacija bančnega
sistema, blok 6, ceste in morda še kaj.
Kljub izredno zaostrenim gospodarskim
in družbenim razmeram v Sloveniji naši go-

nadaljujemo. Prav tako se kljub vsemu nadaljuje izgradnja bloka 6. Postopki za umestitev
hitre ceste v prostor so odločno prepočasni,
toda tečejo. Gradimo stanovanja in garaže
na Gorici, prostore za visokošolsko izobraževanje, zaključujemo stanovanjsko izgradnjo
na Selu, obnavljamo ceste, v Trebuši raste
poslovna cona, druga bo v Stari vasi, uspe-

dnevi. Želim, da bi jih preživeli lepo, spokojno in da bi svojim najbližjim, s tem pa seveda
tudi sebi, podarili košček lepega, košček sreče, delček najboljšega kar človek ima: dobro
misel, topel objem, veselje, radost.
Srečno,
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Velenje

Prvo leto županovanja
Prvo leto mojega županovanja je minilo
predvsem v znamenju organizacijskih
sprememb v občinski upravi ter številnih ukrepov, s katerimi želimo urediti
javne finance. Sprejeli smo rebalans
občinskega proračuna za leto 2011,
pripravljamo ga tudi za prihodnje leto.
Razmere, v katerih trenutno živimo, od
nas terjajo, da tehtno proučimo prav
vsak, tudi najmanjši izdatek, ki pomeni
odliv iz občinskega proračuna. Zaradi
preobrata, ko smo iz obdobja gospodarske rasti dobesedno padli v finančno
in gospodarsko krizo, smo imeli nemalo
težav. Kar nekaj obsežnih investicij smo
začeli v obdobju gospodarske rasti;
razvojni programi so bili zastavljeni
ambiciozno in optimistično. Ob tem
smo računali tudi na prihodke, ki so se
kasneje izkazali za nerealne.

K

onec obsežnega investicijskega cikla
je s sabo seveda prinesel tudi račune.
Tako smo se soočili s kar pet milijonov
visokim primanjkljajem. Lahko si mislite, da
to ni niti najmanj enostavno, a lahko povem,
da nam gre dovolj dobro. Kmalu bomo poravnali vse zapadle obveznosti. In ne le to.
Nobene od investicij nismo ustavili, pripravljamo nove projekte, redno vzdrževanje
na vseh področjih nemoteno teče. Še vedno
ponujamo brezplačen javni mestni promet,
brezplačno pravno svetovanje, plačevanje
položnic brez provizije v mestni blagajni, počitniško delo za dijake in študente, enoletne
štipendije, enkratne in izredne denarne pomoči, subvencije ... Še vedno podpiramo in
omogočamo delovanje številnih društev in
institucij.
Skupaj s sosednjima občinama in Komunalnim podjetjem Velenje smo se lotili potrebnega in izjemno zahtevnega projekta –
celovite oskrbe Šaleške doline s pitno vodo
– katerega vrednost (gre kar za 42 milijonov
evrov) presega velikost občinskega proračuna. Pa smo zanj pridobili nepovratna evropska sredstva.
V preteklem obdobju smo bili deležni precej kritik, češ da smo preveč odprli vrata investitorjem iz trgovske dejavnosti. Sam mislim, da imajo naši občani pravico do dobre
izbire in dobre ponudbe, ki ju gotovo prinaša
predvsem konkurenca. Prav tako je dejstvo,
da smo ob vsaki trgovski investiciji iztržili
tudi precejšnje pridobitve, ki bi jih sicer morali plačati sami. Če navedem samo zadnji
primer, ko je investitor novega trgovskega
centra ob Celjski cesti v celoti financiral tudi
izgradnjo vodnega zadrževalnika, s pomočjo
katerega smo odpravili poplavno ogroženost
na območju Žarove in Foitove ceste. Poleg
tega pa: gotovo o smotrnosti novih trgovin
najbolj razmislijo trgovci sami. In, verjeli ali
ne, na nas še vedno naslavljajo ponudbe za
nakup zemljišč za izgradnjo novih trgovin.

www.sd-velenje.si

Mi si seveda želimo tudi investitorjev v proizvodno dejavnost. Dobra novica je, da smo
v letošnjem letu prodali zemljišče že dvema
takšnima. Želimo si tudi tistih, ki bodo ponujali delovna mesta z višjo dodano vrednostjo.
In ne ostajamo le pri željah. Investirali smo v
podjetniški inkubator ter v tehnološki park;
ustanovili smo družbo Razvojni center Energija, ki naj bi s svojimi razvojno raziskovalnimi projekti v naslednjih letih prinesel precej
kvalitetnih delovnih mest.

frastrukture, parkiranja, zagotavljanje kvalitetnih komunalnih storitev po sprejemljivih
cenah ...
Med uspehe letošnjega leta štejem tudi
podpis pogodbe z ministrstvom za promet
ter z Direkcijo Republike Slovenije za ceste,
ki obljublja skorajšnjo, seveda že nujno potrebno posodobitev Šaleške ceste. Ko govorimo o prometu, seveda ne moremo mimo
hitre ceste in tretje razvojne osi. Prepričan
sem, da se njenega pomena dovolj dobro

Nobene od investicij nismo ustavili, pripravljamo nove
projekte, redno vzdrževanje na vseh področjih nemoteno
teče.
Torej, če naj ocenim to prvo leto sedanjega mandata, ga ocenjujem kot zahtevno, a
uspešno. Seveda bi si želel drugačnih razmer
in pogojev za delo, a z doseženim v okvirih,
ki so nam dani, moram biti zadovoljen.
V vrtec smo lahko sprejeli prav vse malčke,
katerih starši so si tega želeli. Kar devet oddelkov je šolsko leto začelo v novih prostorih. Pogoji za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje so dobri. Kmalu bomo z
objektom Gaudeamus dobili skoraj štiri tisoč
kvadratnih metrov novih prostorov za različne izobraževalne programe.
Gradnja stanovanj na Selu se bliža koncu,
intenzivneje se začenja tista na Gorici. Naša
občina bo tako še naprej ena redkih slovenskih občin, ki vodi aktivno stanovanjsko
politiko in stalno skrbi za nove stanovanjske
enote, s katerimi rešujemo stanovanjske probleme naših občank in občanov, predvsem
mladih družin. Ob tem seveda skušamo čim
uspešneje in čim bolj racionalno reševati tudi
vsa druga vprašanja, ki se odpirajo ob tem:
urejanje prometa in vse druge potrebne in-
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zavedajo tudi tisti, ki sprejemajo odločitve
na državnem nivoju in ji bodo naklonjeni –
tudi tako, da se bodo zavzemali za hitrejše
postopke.
Investicija na Gorici ni pomembna le zaradi stanovanjske izgradnje, ampak tudi zaradi garažne hiše, ki jo ta predel mesta nujno
potrebuje. Veliko smo v prenovo garaž namenili tudi na Kardeljevem trgu – sanacija
parkirnih mest in ploščadi je stala več kot
milijon evrov. Odziv stanovalcev je pretežno
dober, so pa tudi posamezniki, ki se z novo
ureditvijo ne strinjajo. Verjamem, da je nekatere pod vplivom zgodb, kakršnim smo
priča skoraj vsak dan, resnično strah prodaje parkirišč, žal pa človek ne more izgubiti
občutka, da gre predvsem za manipulacijo s
strani nekaterih, ki se ne morejo sprijazniti z
dejstvom, da zanje veljajo enaki pogoji kakor
za njihove sosede.
Vemo, kako hitro teče čas in konec tega
koledarskega leta bo kmalu tu. Vstopili
bomo v eno od bolj pričakovanih let. Letnica 2012 je pri nas že nekaj časa sinonim za

Evropsko prestolnico kulture; projekt, ki ga
lahko že zato, ker smo njegov del, štejemo
za uspeh. Ob tem pa je dejstvo – ne glede na
to, da je javna podoba projekta za zdaj morda še drugačna – da Evropska prestolnica
kulture naše aktivnosti na področju kulture
postavlja na višji nivo in z dodatnimi sredstvi, ki smo jih zaradi projekta deležni, našim
ustvarjalcem ponuja možnost izvedbe visoko
kakovostnih umetniških in drugih projektov
s področja kulture.
V tem letu smo iz občinskega proračuna
uspeli znatno več sredstev kot doslej zagotoviti tudi za podporo vrhunskemu športu.
Vsakomur je znano dejstvo, da je za vrhunske rezultate nujno potreben denar. Veliko
denarja. Pokrovitelji ga v teh časih teže prispevajo, zato se je usoda naših klubov zdela
že precej negotova. Tako smo se odločili, da
jim pomagamo in skušamo tako prebroditi
čas do takrat, ko bo športnike spet lahko v
večji meri podprlo gospodarstvo.
Tako podroben razmislek o strukturi proračuna, kot ga opravljamo zdaj, je hkrati razmislek o naših prioritetah – o naših nalogah,
obveznostih, potrebah, željah in – vrednotah.
Predvsem sem po letu dni zadovoljen, da
smo v ožjih delih občine, torej v krajevnih
skupnostih in mestnih četrtih, in v občinski
upravi – tudi širši, kamor prištevam javne zavode in podjetja – ob spreminjanju finančnih
in terminskih načrtov naleteli na razumevanje in sodelovanje.
Prav tako sem vesel, da se svoje odgovornosti zavedajo vsi člani občinskega sveta,
kjer smo ob vseh najpomembnejših vprašanjih prav tako uspeli doseči soglasje.
Hvala in srečno!
Bojan Kontič
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Velenje

Delo svetniške skupine

SD Velenje
Na lokalnih volitvah za mandatno
obdobje 2010–2014 smo Socialni demokrati dobili 11 mandatov v Svetu
Mestne občine Velenje. Izvoljeni so
bili Srečko Meh, Bojan Kontič, Irena
Poljanšek–Sivka, dr. Franc Žerdin, Jože
Zupančič, Marija Marjana Koren, Anton
Brodnik, Bojan Škarja, Andreja Katič,
Franc Blatnik in Karel Drago Seme. Za
vodjo svetniške skupine je bil izbran
Bojan Škarja. Bojan Kontič je bil izvoljen za župana Mestne občine Velenje,
zato ga je v občinskem svetu nadomestila mag. Dragica Povh. Andreja Katič
in Anton Brodnik sta sprejela županovo
ponudbo ter kot direktorica in vodja
Urada za komunalne dejavnosti nadaljujeta z delom v občinski upravi. Zaradi
nezdružljivosti teh funkcij s funkcijo
člana občinskega sveta sta ju nadomestila Dimitrij Amon in Bojan Voh.

S

vetniška skupina se pred sejami občinskega sveta redno sestaja. Svetnice in
svetniki preučijo gradivo, se seznanijo z
zaključki delovnih teles občinskega sveta in
oblikujejo svoja stališča do predlogov sklepov. V prvem letu štiriletnega mandata smo
imeli devet rednih, eno dopisno in tri izredne
seje.
Svet Mestne občine Velenje je na izrednih
sejah sklepal o najaktualnejših zadevah, ki
jih ni bilo moč uvrstiti na vnaprej načrtovane
redne seje.
Prva izredna seja je potekala 12. novembra
2010 v Kulturnem domu Šoštanj, saj je šlo
za skupno izredno sejo treh občinskih svetov – poleg našega še šoštanjskega in Sveta
Občine Šmartno ob Paki. Seja je bila sklicana
zaradi izrednih razmer, vezanih na izgradnjo
bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Vsi prisotni
smo bili popolnoma enotni in smo projekt
izgradnje nadomestnega bloka 6 soglasno
podprli. Prav tako smo se dogovorili o sodelovanju in načinu obveščanja lokalnih skupnosti o poteku projekta.
Na drugi izredni seji smo se svetnice in
svetniki sestali zaradi seznanitve z razvojnim programom Premogovnika Velenje do
leta 2054 oziroma do prenehanja delovanja
bloka 6. Direktor Premogovnika Velenje dr.
Milan Medved je na seji predstavil potek
prestrukturiranja podjetja, aktivnosti za čim
varnejše in gospodarno delovanje, odpiranje
novih delovnih mest, delovanje hčerinskih
podjetij, uspešno prodiranje na tuje trge
(predvsem na trge nekdanjih jugoslovanskih republik, Turčije, Indije, Avstralije, Nove
Zelandije …). Svet je na seji izrazil zahtevo, da soodloča o nadaljnjem razvoju Pre-
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mogovnika Velenje ter njegovih hčerinskih
družb, saj je njihov razvoj tesno povezan z
razvojem Mestne občine Velenje. Članice in
člani SD smo opozorili na nedorečene spremembe Statuta Premogovnika Velenje, ki jih
je predlagalo vodstvo Holdinga Slovenske
elektrarne (med drugim številčnejša uprava,
drugačna sestava nadzornega sveta, neupoštevanje specifičnosti podzemnega pridobivanja premoga, nedorečena odgovornost
posameznih članov veččlanske uprave, nepotrebnost izpita iz dela v metanskih jamah,
kar je osnova za premogovnike po rudarskem zakonu …).
Ob prazniku mestne občine Velenje smo
svetnice in svetniki na izredni seji soglasno
potrdili tudi predlog Odloka o himni Mestne
občine Velenje, delu skladbe Graditeljem Velenja.

Na rednih sejah Sveta Mestne občine Velenje smo med drugim obravnavali novo organiziranost ter način dela v občinski upravi, sprejeli smo proračuna za leto 2011 in
2012, odloke o spremembah in dopolnitvah
odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih
za posamezna območja urejanja ter sklepe
o razpolaganju z občinskimi nepremičninami. Na področju družbenih dejavnosti smo
obravnavali poročila o delu občinskih javnih zavodov, imenovali predstavnike občine
v svetih javnih zavodov in drugih institucij,
dali soglasja k imenovanju direktorjev. Svet
je sprejel letni program športa ter na predlog
župana zagotovil tudi dodatna sredstva za
podporo vrhunskemu športu. Na sejah občinskega sveta smo se seznanjali tudi s potekom projektov in dogajanjem na različnih
področjih dela občinske uprave, na primer z
vzdrževanjem in obnovami cest, s subvencijami najemnin, z brezplačnim mestnim potniškim prometom, z urejanjem mirujočega
prometa in uvajanjem modre cone C, potrdili smo sklepe o programih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda ter oskrbe
s pitno vodo v mestni občini Velenje … Veliko smo razpravljali tudi o novem Odloku o
splošnem redu v Mestni občini Velenje, ki je
doživel precejšen medijski odziv. Ob poročilu
o realizaciji občinskega programa varnosti
pa smo po poročanju medobčinskega redarstva in policije ugotovili, da smo se odločili
pravilno.

luje na petih lokacijah v Sloveniji. Te predstavljajo 65 % celotne strukture proizvodnje.
V naslednjih letih bodo v Sloveniji poskušali
zadržati tiste proizvode, ki imajo bistveno
višjo dodano vrednost. Poudaril je, da so na
lokaciji v Velenju kljub najbolj kriznim časom
število zaposlenih zmanjševali le z mehkimi
metodami in ne z odpuščanji. Tako se bodo
s prilagajanjem strukture zaposlenih skušali »trdemu« odpuščanju delavcev izogniti
tudi v prihodnje. Posebej je poudaril, da si
v Gorenju močno želijo čim hitrejše ureditve
cestne povezave, saj je delo tako velikega
podjetja, kot je Gorenje v Velenju, zaradi
logistike zelo obremenjeno. Pohvalil je tudi
dobro sodelovanje z županom in občinsko
upravo ter njihova prizadevanja na različnih
področjih, ki so tudi za gospodarske družbe
in njihov razvoj zelo pomembna. Prav tako
je izredno zadovoljen tudi s sodelovanjem s
podjetji iz naše občine, s katerimi imajo dobre, korektne odnose. Kot je že večkrat javno povedal, je tudi na seji občinskega sveta
mag. Franjo Bobinac dejal, da je vlada v odhajanju za ohranjanje delovnih mest v Sloveniji naredila veliko in sprejela nekaj ukrepov,
ki so pri uspešnem soočanju s krizo pomagali tudi Gorenju.
Pobuda župana Bojana Kontiča, da se na
sejah občinskega sveta seznanjamo z razvojnimi programi podjetij iz Šaleške doline, je
bila med svetnicami in svetniki dobro sprejeta.

Mag. Franjo Bobinac je pohvalil dobro sodelovanje z
županom in občinsko upravo ter njihova prizadevanja na
različnih področjih, ki so tudi za gospodarske družbe in
njihov razvoj zelo pomembna
Na zadnji seji je predsednik uprave delniške družbe Gorenje mag. Franjo Bobinac
predstavil razvojne usmeritve Gorenja, ki de-

Zavedamo se, da vse odločitve in ukrepi,
ki jih sprejemamo, niso vedno popularni ali
pri vseh enako dobrodošli. Tako je bilo na
primer z odlokom o splošnem redu.
V času recesije, gospodarske stagnacije in
borbe za preživetje, v času nenaklonjenosti
investicijam ter pomanjkanju denarnih sredstev tako na državnem kot na lokalnem nivoju smo potrdili rebalans proračuna Mestne
občine Velenje za leto 2011 ter ugotovili, da
je kljub oteženim razmeram investicijsko naravnan – zastavljeni projekti tečejo, v pripravi so novi. Stanovanjska izgradnja na Selu in
Gorici, objekt Gaudeamus, Evropska prestolnica kulture, obnova stare elektrarne … Ena
zadnjih dobrih novic je bila tudi izjava rektorja Univerze v Mariboru, ki je povedal, da se
bodo lahko v šolskem letu 2012/13 študenti
že vpisali na Akademijo za umetnost z oddelkom za glasbo v Velenju.
Bojan Voh
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Zakaj Velenje
potrebuje
poslanca?

V štirih poslanskih mandatih sem dodobra spoznal, kako
Državni zbor Republike Slovenije deluje. Tako lahko z veliko
mero verodostojnosti pritrdim tistim, ki zagovarjajo volilni
sistem z volilnimi okraji, saj ta daje veliko več možnosti
kandidatom iz »periferije«. Takšna ureditev omogoča, da so
v parlament izvoljeni tudi ljudje, ki svoje poklicne poti niso
gradili le na zloščenem parketu in dejansko zastopajo glas
skupin ter območij, iz katerih izhajajo.

V

elenje ima vse od osamosvojitve »svojega« poslanca. Včasih je imelo tudi
dva. Veliko je bilo projektov, financiranih iz državnega proračuna, ki so postali
in ostali realnost tudi zaradi šaleškega glasu
v parlamentu. Načrtovalci investicij zelo radi
spregledajo potrebe ljudi, na katere niso posebej opozorjeni. Čeprav to ni osnovni namen poslanske funkcije, pa je takšno opozarjanje na težave, s katerimi se določene
skupine ljudi vsakodnevno soočajo, sestavni
del poslanskega delovanja, ki ga ljudje tudi
dejansko najbolj občutijo.
Ponosen sem na to, da sem zadnjih petnajst let aktivno sodeloval v slovenski politiki
– tako v vlogi koalicijskega kot tudi opozicij-

boj že vse od začetka. Borut Pahor je postal
predsednik vlade, ker je bil edini sposoben
na volitvah premagati prejšnjega. Zato so ga
podprli tudi do takrat njemu nenaklonjeni.
Po volitvah in konstituiranju vlade pa so storili vse, da bi omajali njegovo kredibilnost in
ga zamenjali. Zadnjemu poskusu zamenjave
smo bili priča letos, ko je nekdo iz vlade predlagal odstop vseh koalicijskih predsednikov.
Seveda z eno samo željo: zamenjati Pahorja
in dokončati mandat.
Nedokončano delo ostaja. Ostajajo neizvedene reforme in posledice krize. Razum
kliče po sodelovanju, po socialnem dialogu.
Sprejemati bo potrebno ukrepe, ki bodo verjetno mnogo bolj boleči, kot bi bili, če bi jih

skega poslanca. Zdaj se izteka zame najtežji
mandat. Več kot dve leti sem vodil največjo
poslansko skupino in skupaj s svojimi sodelavkami in sodelavci v času krize poslušal
predvsem kritike. Te so bile velikokrat v službi demagogije; nemalokrat je šlo dobesedno
za laži. Tudi iz ust tistih, ki so v preteklosti
soustvarjali razmere, zaradi katerih je kriza
pri nas morda še večja.
Danes mnogi z olajšanjem pričakujejo nove
volitve. Odhaja Borut Pahor, ki je mnoge razočaral. Objektivna ocena njegovega dela bo,
kot kaže, mogoča šele čez čas. Heterogena
koalicija je imela vgrajen samouničevalen na-

že izvajali. Naša odgovornost, odgovornost
volivk in volivcev je, da bomo izbrali najboljše
s seznama ponujenega. Tiste, ki so se s svojim delom v preteklosti že dokazali. Tokrat
resnično ni pravi čas za preizkušanje novosti,
za kupovanje mačka v žaklju!
Hitra cesta, šesti blok, sodoben dom za
starostnike, skladnejši regionalni razvoj, visokošolski študij, kvalitetno zdravstvo … Vse to
so razlogi, zaradi katerih moramo imeti tudi
v prihodnje »svojega« poslanca v Državnem
zboru Republike Slovenije.

www.sd-velenje.si
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Bojan Kontič
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Šesti blok v Šoštanju nujno
potrebujemo!
Termoelektrarna Šoštanj proizvede
okoli tretjino električne energije, ki je
porabimo v Sloveniji. Zavedajoč se dejstva, da se bo kmalu zaključil življenjski
cikel obstoječih blokov (vključno z blokom 5, ki bo svoje odslužil leta 2028),
je v preteklosti dozorela ideja o gradnji
novega bloka šoštanjske termoelektrarne. To ni ideja, ki bi zrasla na zelniku
zadnje slovenske vlade. To je odločitev,
podkrepljena z argumenti stroke, ki jo
je v svoj razvojni program kot prioriteto nalogo zapisala že prejšnja vlada.

I

n vse do lanskega leta projektu ni nasprotoval nihče, niti okoljevarstvene organizacije. Prav zanimivo je, da so se glasna nasprotovanja, ki so izvirala predvsem z enega
dela politike, pričela šele po izbiri glavnega
dobavitelja opreme. Sam sicer ne vem, kako
je bil voden projekt. Prav tako ne vem, kako
ga danes vodijo tisti, ki so bili postavljeni za
ugotavljanje in odpravljanje pomanjkljivosti.
Zamenjani so bili člani Nadzornega sveta
Holdinga Slovenske elektrarne, ki ga je vodil
dr. Franc Žerdin, zamenjan je bil direktor holdinga in zamenjan je bil direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) dr. Uroš Rotnik. Verjetno
vse to ni bil izraz podpore temu projektu.
Vlada je na predlog ministrice za gospodarstvo Darje Radič sprejela ugotovitve, v katerih je bilo zapisano, da projekt izgradnje
bloka 6 od samega začetka ni bil voden
transparentno, v skladu z načeli vestnega in
poštenega gospodarstvenika, ter da obstojijo utemeljeni sumi prekoračitve pooblastil
vodstva TEŠ pri izvedbi posameznih dejanj v
zvezi s projektom. To so resne obtožbe, ki
bi zahtevale argumentirane zavrnitve. Zato
je res težko verjeti, da direktor TEŠ sploh
ni imel možnosti povedati svojih stališč ob
teh obtožbah. Bil je enostavno odstranjen.
Projekt pa teče dalje. Nasprotniki investicije
trdijo, da je to neodgovorno. Ja, strinjam se.

Poslanci smo se s projektom nadomestnega bloka 6 TEŠ srečali na dveh sejah Odbora
za gospodarstvo. Z noveliranim investicijskim programom (revizija 4 iz avgusta 2011)
in recenzijo neodvisnega izvajalca, v katero
so bili vključeni tudi mednarodni strokovnjaki, so podani odgovori na sklepe vlade iz
aprila 2011. Z njimi smo bili seznanjeni tudi
poslanci na seji Odbora za gospodarstvo 6.
septembra 2011.
Brez dvoma je projekt že v fazi, ko ga ni
mogoče zaustaviti. Podpisane so pogodbe,
dela so v polnem teku, plačanih je že skoraj
400 milijonov evrov. Ne moremo spregledati
dejstva, da je investitor družba, ki je posredno v 100 % državni lasti. Prav tako je v 100
% državni lasti njen lastnik Holding Slovenske elektrarne, ki združuje 71 % slovenskih
zmogljivosti za proizvodnjo električne energije.

Zakaj bi Zakon o poroštvu
nujno morali sprejeti?
Zaradi ekonomskih razlogov in zaradi specifičnih
energetskih razlogov.
Investicija v šesti blok pomeni nadomestno
kapaciteto za vse obstoječe energetske bloke v Šoštanju. Leta 2015 bodo namreč popolnoma prenehali obratovati bloki 1, 2, 3
in 4, blok 5 pa bo postal tako imenovana
hladna rezerva. S šestim blokom se instalirana moč v Šoštanju zniža, izkoristki povečajo, bistveno pa se zmanjšajo emisije, kar ob
plačni kuponski politiki pomeni izboljšanje
ekonomike poslovanja TEŠ. Vsi izračuni kažejo (in to je potrdila tudi recenzija), da je to
donosen projekt, ki se bo sam odplačeval.
Velika prednost projekta blok 6 je, da
omogoča postopno prenehanje premogovništva in proizvodnje električne energije iz

Sam sem od vsega začetka aktivno podpiral to investicijo.
Zame ni bilo pomembno, kdo je predlagatelj. Podpiral sem
jo v opoziciji in podpiral sem jo v koaliciji. In jo še vedno.
Res je neodgovorno. Neodgovorno je, da v
vladi nasprotuješ projektu, ne predlagaš pa
njegove ustavitev in ne prevzameš odgovornosti. Četudi si najodgovornejša oseba za
vodenje gospodarskega resorja. Ravnaš celo
nasprotno. Investitor je od pristojnih ministrstev namreč pridobil vsa potrebna soglasja;
tudi tista, vezana na zadolževanje. Gradnja
je stekla, posojila so bila odobrena in vsi smo
vedeli, da bo potrebno tudi poroštvo države.
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fosilnih goriv v Šaleški dolini – brez dodatnih
izdatkov za proračun, ki so bili potrebni za
zapiranje nekaterih drugih rudnikov. Tudi
dinamika proizvodnje električne energije je
prilagojena temu cilju. Prednost bloka 6 je
tudi v tem, da je energent, velenjski lignit, v
neposredni bližini in njegova cena ni odvisna
od tržnih nihanj.
Danes vsi trendi kažejo, da proizvodnja električne energije je in bo donosen posel. Za-

kaj potemtakem iz Slovenije ne bi, tako kot
dele za avtomobile ter mnoge druge izdelke
in storitve, prodajali tudi električne energije,
ki je enake kakovosti kot nemška, avstrijska
ali češka in dosega tudi enake cene?
Predvsem pa je, ko govorimo o bloku 6,
pomembna samooskrba. Vsi tisti, ki opozarjajo na škodljivost proizvodnje električne
energije v Šoštanju, bi morali aktivneje delovati predvsem na področju zmanjševanja
porabe energije, ki še vedno narašča.
Vsi argumenti »za« niso bili dovolj. Poroštvo je bilo zavrnjeno. Razlogi tičijo v politični preračunljivosti. Proti poroštvu so glasovali celo podpisniki predloga zakona. Njihov
predstavnik je pojasnil, da je razlog v morebitnem referendumu, ki bi ga nasprotniki
izkoristili za lastno promocijo v volilni kampanji. Ta odgovor je sicer pošten, hkrati pa
ima zelo jasno sporočilo.
Sam sem od vsega začetka aktivno pod-

piral to investicijo. Zame ni bilo pomembno,
kdo je predlagatelj. Podpiral sem jo v opoziciji in podpiral sem jo v koaliciji. In jo še
vedno.
Z blokom 6 bomo zmanjšali izpuste škodljivih snovi. Za enako količino proizvedene
energije bomo porabili 30 % manj premoga. Ohranili bomo v krizi še kako pomembna
delovna mesta in pridobili več časa za prestrukturiranje gospodarstva, ki že nekaj let
zelo aktivno poteka. Nastajajo novi gospodarski subjekti, ki so iz dneva v dan manj vezani na premogovnik. Za sanacijo prostora in
zapiranje premogovnika ne bodo potrebna
državna sredstva.
Morda pa je zares prišel čas, ko bomo morali tudi mi zahtevati odškodnine za omejeno
rabo prostora, rento in Zakon o postopnem
zapiranju premogovnika.

www.sd-velenje.si
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Ustanovljeno je podjetje

Razvojni center Energija Velenje
V septembru 2011 je bila na ministrstvu
za gospodarstvo podpisana Pogodba
o sofinanciranju projekta z naslovom
»Razvojni center Energija Velenje«. S
tem je bil izpolnjen temeljni pogoj, da
je bilo mogoče v oktobru 2011 konstituirati novo podjetje ter sklicati ustanovno skupščino, na kateri je bila za direktorico imenovana dr. Marta Svetina.
Za predsednika skupščine je bil izvoljen
Drago Potočnik, direktor podjetja PV
Invest, za njegovega namestnika pa
Marjan Penšek iz Gorenja.

D

obro leto in pol so tekle aktivnosti za
ustanovitev razvojnega centra. Razpis
za sofinanciranje tega projekta je bil
zelo zahteven. Ogromno dela, potrpežljivosti, znanja in inovativnosti strokovnjakov iz
podjetja PV Invest, zunanjih sodelavcev ter
sedemnajstih članov konzorcija soustanoviteljev Razvojnega centra Energija je bilo potrebnih, da so bili izpolnjeni pogoji, ki jih je
zahteval razpis Ministrstva za gospodarstvo
Republike Slovenije. Zagotovo je bil v zadnjih
nekaj letih to eden zahtevnejših razpisov za
pridobitev nepovratnih sredstev.
Temeljno poslanstvo novega podjetja je z
razvojno raziskovalnim delovanjem na področju energetike pomembno prispevati k
trajno zanesljivi, kvalitetni, ekonomsko in
ekološko sprejemljivi oskrbi z energijo ter
upoštevati načela nizkoogljične družbe. Podjetje je registrirano za razvojno raziskovalno
dejavnost, za trženje storitev in upravljanje
podjetij, ki bodo nastala na osnovi izvedenih
razvojno raziskovalnih projektov.
Podjetje je ustanovljeno za obdobje štirih
let, njegovo prenehanje je s pogodbo določeno za 30. 6. 2015. Do tega datuma je
predvidena končna realizacija sedemnajstih

razvojno raziskovalnih projektov s področja
energetike in z njo povezanih dejavnosti.
Rezultati se bodo odražali v nadaljnji dejavnosti enajstih novoustanovljenih podjetij
z vsaj šestintridesetimi novimi kvalitetnimi
delovnimi mesti. Predvidena je registracija
več patentov, kar je pomembna dodana vrednost celotne operacije.
V okviru dejavnosti Razvojnega centra
Energija je med najbolj pomembnimi nalogami gotovo zagotovitev kritične mase kadrovskih, tehnoloških in prostorskih zmogljivosti
za uspešno izkoriščanje visokega nivoja znanja, skoncentriranega pri članih konzorcija
ter pri njihovih partnerjih, z namenom razvoja novih energetskih tehnologij v našem
prostoru. V začetnem obdobju delovanja
novega podjetja bodo aktivnosti prvenstveno usmerjene v razvojno raziskovalno delo v
projektih, ki so jih opredelili člani konzorcija,
ter v izvedbo načrtovanih investicij v objekte
in opremo.
Stroški realizacije celotnega projekta so
23,6 milijona evrov, od česar je za realizacijo
razvojnih projektov namenjenih 9,5 milijona
evrov, za investicije v objekte in opremo pa
12,7 milijona evrov. Drugi vzporedni stroški
znašajo 1,3 milijona evrov. Projekt je sofinanciran s strani države ter evropskih strukturnih
skladov v višini 10,9 milijona evrov.
V okviru realizacije razvojno raziskovalnih
projektov je poudarek na:
• izboljšanju izkoriščenosti obstoječih tehnologij v termoenergetiki in elektroenergetiki;
• intenzivnejšem uvajanju alternativnih
virov energije s poudarkom na sončni
energiji, energiji vetra, malih hidroelektrarnah, biomasi, geotermalni energiji,
gorivnih celicah, tehnologiji vodika;
• učinkoviti rabi energije v povezavi z ra-

Še posebej pomembna je obnova stare elektrarne na Starem
jašku. Objekt je zaščiten spomenik tehnične dediščine
in svojevrsten arhitekturni biser med tovrstnimi objekti v
Sloveniji.

Zunanja ureditev objekta »Stara elektrarna«
zvojem novih rešitev na področju ogrevalne tehnike, energetsko učinkovite izolacije oziroma toplotne zaščite objektov,
daljinskem ogrevanju, elektro in strojnih
instalacijah za nizko energijske in pasivne
hiše;
• izvedbi celovitega energetskega menedžmenta;
• učinkovitem zniževanju toplogrednih plinov in drugih onesnažil;
• projektiranju sodobnih energetskih sistemov, reševanju tehnoloških problemov v
energetiki, nadaljnjem razvoju informacijsko komunikacijske tehnologije in avtomatizacije.
V okviru Razvojnega centra Energija bodo
izvedene investicije v razvojno raziskovalno
opremo, ki jo člani konzorcija potrebujejo
za uspešno realizacijo načrtovanih razvojnih
projektov, in sicer:
• obnova stare elektrarne, v kateri bo več
kot 2 tisoč kvadratnih metrov prostorov
namenjenih številnim laboratorijem, katerih dejavnost je povezana z energetiko
in ekologijo, ter druga potrebna infrastruktura za delovanje novih podjetij;

• prenova objekta »Esotech« v skupni površini 1.760 kvadratnih metrov;
• izgradnja novega objekta s površino okoli
tisoč kvadratnih metrov, ki bo namenjen
implementaciji raziskovalnih in razvojnih
projektov z delavnicami za izdelavo prototipov in poskusnih izdelkov.
Še posebej pomembna je obnova stare
elektrarne na Starem jašku. Objekt je zaščiten spomenik tehnične dediščine in svojevrsten arhitekturni biser med tovrstnimi objekti v Sloveniji. Površina uporabnih prostorov
v obnovljenem objektu bo nekaj več kot 7
tisoč kvadratnih metrov. Pridobljeno je že
gradbeno dovoljenje za preureditev elektrarne v objekt, namenjen izvajanju tehnoloških
in raziskovalnih dejavnosti ter izvajanju visoko strokovnih tehničnih izobraževalnih programov.
Postopki, povezani z izvedbo navedenih
investicij ter razvojnih in raziskovalnih projektov, so v polnem teku. Pričakovati je, da
bodo še v letu 2011 izvedeni do faze, ki bo
omogočala izvedbo potrebnih razpisov za
izbiro izvajalcev gradbenih ter drugih del v
okviru prenove Stare elektrarne.
doc. dr. Franc Žerdin

Južna fasada objekta »Stara elektrarna«

www.sd-velenje.si
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Premogovnik Velenje –
referenčni premogovnik zahodne Evrope
Direktorja Premogovnika Velenje
dr. Milana Medveda smo povprašali o aktualnih dogodkih. Svet Mestne
občine Velenje in Svet občine Šoštanj
sta obravnavala razvojno strategijo
Premogovnika Velenje in mu izrazila
svojo podporo.
Premogovnik Velenje je po mnenju
mednarodnih recenzentov referenčni premogovnik zahodne Evrope in s
svojim tehnološkim znanjem v vrhu
svetovne tehnologije.

proizvodnjo, ki znaša 4 milijone 58.857 ton
oziroma 42 618 TJ energije. Tudi povprečna
kurilna vrednost letošnje proizvodnje je okoli
deset odstotkov nad planom.
Veliko racionalizacijo proizvodnje bomo v
Premogovniku Velenje dosegli z izgradnjo
novega izvoznega jaška NOP II, ki predvideva le dva delujoča odkopa hkrati. Izboljšala se bo zanesljivost obratovanja, zmanjšali
škodljivi vplivi na okolje, objekti bodo umeščeni znotraj industrijske cone, predvsem pa
se bodo znižali stroški obratovanja. Ponovna

po ISO 14001:2004 ter sistem varnosti in
zdravja pri delu po BS OHSAS 18001:2007,
v fazi pridobitve pa je sistem upravljanja z
energijo EN 16001. Pomembno je, da skozi
različne sisteme uspešno obvladujemo vse
najpomembnejše aktivnosti podjetja.

Pomembna aktivnost podjetja je tudi skrb
za urejeno okolje, tako na površini kot v

lje, obenem pa bo z visokimi izkoristki za isto
količino proizvedene električne energije po-

potrditev in dokaz res vrhunskega tehnološkega in strokovnega znanja zaposlenih je
dejstvo, da se je tako zahtevnega projekta
skupaj s svojimi hčerinskimi družbami lotil
Premogovnik Velenje sam.

jami. Sproti saniramo degradirane površine,
ki smo jih preoblikovali zaradi pridobivanja
premoga, uredili smo skoraj 20 kilometrov
sprehajalno-kolesarskih poti okrog Šaleških
jezer, postavili 100 novih klopi, pozimi smo
uredili tudi progo za tek na smučeh, pomagali smo pri postavitvi novega otroškega
igrišča v Šoštanju, ureditvi športnih igrišč in
drugo. Težko bi v Šaleški dolini našli dejavnost, v kateri Premogovnik vsaj posredno ne
bi sodeloval ali bil vključen vanjo.

treboval manj premoga. TEŠ 6 je upravičen
tako z ekonomskega, ekološkega in energetskega vidika, poleg tega pa bo novi blok
proizvajal električno energijo iz domačega
premoga iz Šaleške doline. Ta predstavlja
edini energetski vir, s katerim si Slovenija v
dolgoročnem obdobju zagotavlja določeno
stopnjo energetske neodvisnosti, saj ima
Premogovnik Velenje zaloge premoga zagotovljene vse do leta 2054.

Prepričani smo, da je projekt izgradnje
bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj dobro zastavljen, da bo z najsodobnejšo tehnologijo
pretvorbe domačega premoga v električno
energijo, ki bo izpolnjevala vse ekološke
standarde, sprejemljiv tudi za lokalno oko-

Pomembna aktivnost podjetja je tudi skrb za urejeno okolje,
tako na površini kot v jami.

O

dlične ocene in pohvale s strani revizorjev so Premogovniku Velenje
prinesle mednarodno veljavo. Rezultat vlaganj v razvoj tehnologij in lastnega strokovnega kadra je doprinesel k temu,
da lastna bogata rudarska znanja tržimo na
različnih tujih projektih ter tako širimo obseg delovanja v evropske in svetovne države.
Izjemna mednarodna priložnost za celotno
Skupino Premogovnik Velenje je podpis
sporazuma s Skupino Fairwood, Cigler &
partners in Chescor Capital o ustanovitvi
skupnega podjetja Fairwood PV, ki bo imelo sedež v Singapurju. Prelomni dogodek v
zgodovini Premogovnika Velenje poleg zanesljive in konkurenčne dobave domačega
premoga za proizvodnjo električne energije
pomeni tudi prenos lastnega visoko strokovnega inženirskega znanja, tehnologije
oz. t. i. know-howa izven meja Slovenije, v
azijsko-pacifiško območje, Avstralijo, Novo
Zelandijo, Vietnam … Hkrati to pomeni dobro priložnost za nadaljnji razvoj in internacionalizacijo mednarodno priznane Velenjske
odkopne metode, ki s tem postaja slovenski
izvozni artikel.

V velenjskem Premogovniku
je bil tako 12. oktobra 2011
na odkopih in deloviščih
Priprav dosežen največji
letošnji dnevni odkop
premoga v višini 27 426 ton.
Rezultat domačega inženirskega znanja
in vrhunske elektro-strojne opreme so tudi
odlični rezultati odkopavanja premoga. V
velenjskem Premogovniku je bil tako 12.
oktobra 2011 na odkopih in deloviščih Priprav dosežen največji letošnji dnevni odkop
premoga v višini 27 426 ton. Povprečni letošnji dnevni odkop premoga v Premogovniku
Velenje znaša 16 952 ton, povprečni dnevni
odkop v oktobru pa kar 24 418 ton premoga. Osnovni cilj je doseči načrtovano letno
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V Premogovniku Velenje že vrsto let dokazujemo, da smo urejeno in organizirano
podjetje. Pridobili smo vse ključne certifikate, in sicer za sistem vodenja kakovosti po
ISO 9001:2008, sistem ravnanja z okoljem
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Tretja razvojna os – nujno
potrebna za nadaljnji razvoj
Savinjsko–šaleška gospodarska zbornica opozarja, da
gospodarstvo nujno potrebuje 3. razvojno os. »Samo v
industrijski kompleks Gorenja je preko tovornega vhoda v
letu 2010 na dan vstopilo v povprečju 150 kamionov in jih
toliko tudi izstopilo. V letu 2010 je v Gorenje ali iz njega
odpeljal kamion vsake 2,4 minute, ob konicah pa celo vsake
1,4 minute. Kje pa so še druga podjetja, katerih logistika
je prav tako zelo intenzivna?!« je med drugim zapisano na
njihovih spletnih straneh.
O tem smo se pogovarjali z Andrejo
Katič, direktorico občinske uprave
Mestne občine Velenje.
Tretja razvojna os je hitra cesta, ki bo
povezala Koroško ter Šaleško dolino z
avtocesto.
Ne govorimo samo o cesti. Gre za povezavo s svetom, za enakovredne pogoje v primerjavi z drugimi večjimi slovenskimi mesti,
katerih osrednja težava in ovira za nadaljnji
razvoj ni neustrezna prometna povezava.
Koroška ima boljšo prometno povezavo z
Avstrijo kot z drugimi deli Slovenije. Pravimo, da moramo spodbujati skladen regionalni razvoj, ob tem pa povsem pozabimo
na Zgornjo Savinjsko dolino. Pravimo, da se
borimo za razvoj gospodarstva, eno največjih slovenskih podjetij pa opozarja, da bo
prisiljeno zaradi logističnih težav seliti proizvodnjo. V primerjavi s tistimi v Ljubljani, v
Celju smo kot študent brez dostopa do interneta.
Dogajanja okoli 3. razvojne osi zbujajo
občutek, da nam očitajo, da gre spet le
za projekt Šaleške doline.
Republika Slovenija je v Odloku o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije opredelila
tretjo razvojno os kot eno razvojnih prioritet,
ki naj bi omogočila navezavo pomembnih
središč na ustrezna razvojna območja. Postopek umeščanja se je začel leta 2004. Po
celoviti presoji umeščanja posega v prostor
je bil rezultat izbor najustreznejšega scenarija prostorskega razvoja od avstrijske do
hrvaške meje. Študija ni opredeljevala samo
boljših pogojev za obstoječi promet, ampak
tudi čim boljše pogoje za razvoj na drugih
področjih in v prihodnosti. Primerjalna študija variant je bila izdelana na strateški ravni.
Rezultat študije je bil predlog koridorja tretje
razvojne osi. Podrobnejše obdelave, optimizacije in tehnične rešitve pa so bile opravljene v nadaljnjih postopkih priprave državnih
prostorskih načrtov – skozi pripravo podrobnih strokovnih podlag in dopolnjenih osnutkov državnih prostorskih načrtov.

www.sd-velenje.si

Zdi se, da večine prebivalstva prometne
povezave ne zanimajo. Več je zaznati
nasprotnikov kot podpornikov.
Ne bo držalo. Nasprotniki se le več pojavljajo v medijih. Tisti, ki vedo, da je izgradnja
nove hitre ceste nujna, pa se vsak dan v koloni vozijo pol ure do Arje vasi, da so lahko
potem v nadaljnjih 20 minutah v Ljubljani.
Cesta je smrtno nevarna. Ne izpolnjuje nobenih pogojev za to, da se po njej vsak dan
vozi 20 tisoč osebnih avtomobilov in tovorih
vozil. Gospodarstveniki opozarjajo, da imajo logistične težave. Predsednik uprave Gorenja mag. Franjo Bobinac opozarja, da bo
Gorenje primorano seliti svojo proizvodnjo,
če se projekt ne bodo začel premikati. Kako
bomo nadomestili delovna mesta? 14 tisoč

jih je v Velenju. Zakaj bi neko drugo podjetje
želelo vzpostaviti proizvodnjo pri nas, saj bo
imelo enake logistične težave kot Gorenje?
V enakem položaju so gospodarske družbe
v Zgornji Savinjski dolini. Boštjan Gorjup iz
BSH Nazarje prav tako opozarja na nujnost

info@sd-velenje.si

prometne povezave; tudi tiste z Avstrijo.
Ustrezne prometne povezave pomenijo
prednost za velika podjetja, pa tudi za manjša podjetja in obrtnike, ki bi tako lahko postali finančno bolj neodvisni. Gospodarska
zbornica opozarja, da so brez tretje razvojne
osi tudi srednja in mala podjetja v bistveno
slabšem položaju kot primerljiva podjetja v
drugih regijah.

S Srečkom Mehom sta ustanovila civilno iniciativo za 3. razvojno os. Zakaj?
Na eni izmed okroglih miz, ki so bile organizirane v Velenju, je bilo v razpravi bolj v
šali kot ne izrečeno, da bomo pa ustanovili
še civilno iniciativo ZA 3. razvojno os. Da se
ne bo slišalo le tistih, ki tretji osi nasprotujejo. Prisotni so takoj potrdili, da bi bilo res
potrebno, da se sliši prav vsak glas, tudi glas
ZA. Obljuba dela dolg. Podpornikov na spletni strani je veliko. Nismo pa nikoli izkoristili
instituta civilne iniciative, na primer tako, da
bi Civilna iniciativa ZA 3. razvojno os sodelovala v postopkih, ki jih vodi ministrstvo. Pa
čeprav bi imeli vso pravico. To je samo opozorilo, kako mimogrede se lahko ustanovi civilna iniciativa in vpliva na razvoj dogodkov.
Kako tečejo postopki sedaj? Tudi v
Šaleški dolini so nasprotovanja glede
konkretne umestitve v prostor.
mora biti umeščena v prostor z vso skrbnostjo in ob upoštevanju vseh okoljevarstvenih
zahtev. Ne moremo pa zaradi našega gospodarstva, zaradi našega nadaljnjega razvoja
projekta vrniti nazaj v leto 2004, na sam začetek, in govoriti o trasi obstoječe ceste proti
Arji vasi. Tudi če bi šla cesta po tej trasi, bi se
srečali z enakimi težavami kot danes. Priče
bi bili nasprotovanju posameznikov, ustanovljene bi bile civilne iniciative, ki bi nasprotovale katerikoli trasi. Ne morem pa si zamisliti,
kako bi se v primeru gradnje na tej trasi vozili
do avtoceste iz Šaleške doline in s Koroške,
če že sedaj v času obrezovanja drevja ob cesti, košnje trave ali čiščenja odsevnih količkov promet poteka s hitrostjo 20 kilometrov
na uro. In ceste seveda ne bi zgradili v nekaj
dneh. Če bi že mi, prebivalci kot posamezniki, to zdržali, gospodarstvo zagotovo ne bi.
V Velenju tudi ne moremo razvijati kmetijstva in na tem področju zagotavljati delovnih
mest, saj smo najboljša kmetijska zemljišča
darovali na oltar slovenske energetike.

Naša zahteva je, da se preuči prav vsaka
pripomba, ki jo poda posameznik ali skupina, civilna iniciativa. Preučiti je potrebno
možnost umestitve trase med jezeroma. Prav
tako je potrebno prisluhniti vsem v Šmartnem ob Paki, ki imajo svoje zahteve. Cesta

Kako torej naprej?
Čakamo na razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za državno cesto od
Šentruperta do priključka Velenje – jug in
okoljskega poročila. In upamo, da se v Ljubljani zavedajo resnosti razmer. Če že računajo na potrpežljivost prebivalcev, naj reagirajo vsaj na opozorila gospodarstva.
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Mestna občina Velenje
– primer dobre prakse na
področju enakosti spolov
Na Brdu pri Kranju je 10. in 11. maja
2011 potekalo delovno srečanje koordinatorjev in koordinatoric za enake
možnosti, med katerimi sem bila tudi
velenjska koordinatorica Zdravka Vasiljević Rudonić. Kot predstavnico Mestne
občine Velenje so me na delovno srečanje povabili, da bi predstavila dobre
prakse iz našega lokalnega okolja. Naša
občina je namreč edina v Sloveniji, ki
je že sprejela Akcijski načrt za enakost
spolov.

K

oordinatorice in koordinatorje iz lokalnih skupnosti je na Brdu sprejela direktorica Urada za enake možnosti, ki
je v svojem nagovoru povedala, da enakost
spolov lahko dosežemo z majhnimi koraki in
predvsem na lokalni ravni. Ob tem je poudarila, da mora biti temeljno vodilo na poti do
enakosti integracija načela enakosti spolov
(ang. gendermainstreaming), kar pomeni,
da moramo vse politike in ukrepe dejansko
oblikovati tako, da odpravljajo neenakosti in

prispevajo k vzpodbujanju enakosti spolov.
Enakost spolov je temeljna človekova pravica in osnovna vrednota vsake demokracije.
Lokalne oblasti imajo pri preseganju neenakosti in spodbujanju enakih možnosti žensk in moških na vseh področjih družbenega
življenja izredno pomembno vlogo. Vodstvo
Mestne občine Velenje se očitno dobro zaveda izjemnega pomena enakosti spolov.
Svet Mestne občine Velenje je že leta 2008
sprejel Akcijski načrt za enakost spolov v me-

Svet Mestne občine Velenje je že leta 2008 sprejel
Akcijski načrt za enakost spolov v mestni občini Velenje, v
katerem smo opredelili ključne aktivnosti za vzpostavljanje,
doseganje in vzdrževanje enakosti spolov v lokalni
skupnosti.
stni občini Velenje, v katerem smo opredelili
ključne aktivnosti za vzpostavljanje, doseganje in vzdrževanje enakosti spolov v lokalni
skupnosti. Zaradi zagotavljanja uravnotežene zastopanosti žensk in moških v odborih
in komisijah občinskega sveta in svetih javnih

»Po Titu TITO«
Pred že davnimi petintridesetimi leti, ko
je bil veliki kip tovariša Tita še v izdelavi, smo skupaj s Stanetom Jeršičem
in Gustlom Jeriho mlajšim na študentskem brucovanju v Delavskem klubu
kar grdo popljuvali bodoči spomenik.
Med drugim smo govorili o »velikem
kupu železja«. Danes bi nas verjetno za
takšen nastop nekdo ovadil – v tistih
svinčenih časih nas ni nihče!? Naše
mnenje je namreč bilo, da je bolje denar prispevati za kakšno novo šolo in jo
po Titu potem poimenovati, kot metati
denar stran za velikanski spomenik.
Nikakor ni šlo za to, da bi bili proti Titu
kot osebnosti, ampak se nam je zdel
takšen način čaščenja njegove osebe
enostavno nesmiselno drag. Spomenik
je bil postavljen in na otvoritvi je bila
množica ginjenih ljudi. Čez tri leta je
Tito umrl in ob zadnjem slovesu je bila
na Titovem trgu tistega sončnega dne
še večja množica ljudi. Jokali so – tudi
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zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, je
Svet Mestne občine Velenje sprejel tudi spremembe Poslovnika Mestne občine Velenje,
in sicer tistih določb, ki se nanašajo na kandidacijski postopek za imenovanje članov in
članic komisij ter stalnih delovnih teles občinskega sveta. Tako so predlagatelji dolžni
spoštovati načelo uravnotežene zastopanosti žensk in moških.
Ob predstavitvi lokalnega akcijskega načrta so bili udeleženke in udeleženci delov-

tisti, ki danes najbolj pljuvajo po komunizmu in Titu.

S

kratka, spomenik je bil postavljen, ljudje smo se ga navadili (tudi tisti, ki smo
leta 1977 bili proti razmetavanju denarja). Do spremembe družbenega reda leta
1990 je imel Tito mir. Takrat pa so se pojavile
zahteve posameznikov, da se spomenik odstrani. Ker je bila velika večina Velenjčanov
proti, je Tito ostal pomemben simbol, pričevanje nekega obdobja.
Ustavno sodišče Republike Slovenije je
pred tedni s svojo odločitvijo o protiustavnosti poimenovanja ulice v Ljubljani po Josipu
Brozu Titu spet vneslo nekaj nemira in dilem
v zvezi z imenom največjega velenjskega
trga in spomenikom nekdanjemu predsedniku Jugoslavije. Tito je bil s to odločitvijo
sodišča na nek način posredno razglašen za
zločinca, za pojavo, ki simbolizira »zločinsko
obdobje povojne Jugoslavije«. No, ja! Odločitev lahko spoštujemo, ni se nam pa treba
z njo strinjati!

nega srečanja navdušeni zlasti nad pilotnim
projektom »Celovito reševanje nasilnih dejanj«, h kateremu je naša lokalna skupnost
pristopila kot prva občina v Sloveniji. Projekt
je namenjen osveščanju in seznanjanju širše
javnosti o problemu nasilja, med njegovimi
Povojna dogajanja (izvensodne usmrtitve)
so seveda črn madež v zgodovini povojne
Jugoslavije, ki jih je tudi »levica« že tisočkrat
obsodila, a vendar obdobje petih desetletij
ni samo ali predvsem to. Tito je »objektivno
so–odgovoren tudi za to, da je partizansko
gibanje skupaj z zavezniki pregnalo nacifašistične okupatorje, da se je država uprla
Stalinu, da so se brezpravni narodi povezali v gibanje neuvrščenih, da se je država po
obdobju požrešnega kapitalizma in vojnem
razdejanju izredno hitro razvila, da je večina ljudi imela razmeroma soliden standard
(sem iz delavske družine s štirimi otroki, ki
smo vsi prišli do spodobnega kruha – bi bilo
danes isto?), da so narodi Jugoslavije živeli
v strpnosti (še je živ spomin na dvesto tisoč
žrtev bosansko-hercegovske tragedije v devetdesetih letih!) …
In Velenje? V času socialističnega sistema
se je iz rudarske kolonije razvilo v sodobno
mesto, mesto priložnosti. V njem se je naselilo trideset tisoč ljudi iz drugih krajev Slovenije in republik bivše Jugoslavije, ki živimo
v sožitju. Bi bil razvoj v kapitalizmu enak?
Danes, ko pred borzami in bankami, simboli
krutega kapitalizma, stavkajo ljudje proti nenasitnosti kapitala, se počasi vračamo proti
idejam socializma?

cilji pa so tudi pomoč žrtvam, pospeševanje
pravno–upravnih postopkov pri reševanju
nasilja ter zagotavljanje podpore preventivnim programom in aktivnostim za učenje
nenasilne komunikacije in nenasilnega reševanja konfliktov za otroke in mlade. Koordinatorice in koordinatorji iz občin, ki še
nimajo sprejetega podobnega načrta, so
se zavezali, da bodo županom predlagali
oblikovanje in sprejem takšnega akta, ki bo
predstavljal okvir za delo koordinatorjev in
koordinatoric v občinah ter pravno podlago
za doseganje enakih možnosti žensk in moških v lokalnih okoljih.
Zdravka Vasiljević Rudonić,
predsednica Ženskega foruma SD SAŠA

Prav zaradi naštetega zame Titov spomenik na obrobju Titovega trga že dolgo ni več
»velik kup železja«, ampak pomnik nekega
naprednega obdobja. In zato ne vidim nobenega, prav nobenega razloga, da se mu na
kakršenkoli način odpovemo.
Vlado Vrbič, direktor Knjižnice Velenje

www.sd-velenje.si
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Zdravstveni dom Velenje
Zdravstveni dom Velenje se tako kot
drugi zdravstveni zavodi v Sloveniji
srečuje s pomanjkanjem zdravnikov.
Dejstvo je, da je Slovenija med evropskimi državami po številu zdravnikov
na število prebivalcev povsem na repu.
Kljub temu pa je dostopnost do zdravstvenih storitev pri nas boljša kot v
mnogih evropskih državah. In kar je še
posebej pomembno: kazalci zdravstvenega stanja pri nas so – primerjalno z
drugimi državami – dobri. Po nekaterih
kazalcih smo celo v samem vrhu; ne le
v krogu evropskih držav, ampak tudi v
svetu. Takšni kazalci so na primer nizka
umrljivost novorojenčkov in dojenčkov,
umrljivost otrok do starosti 5 let, visoki
odstotki cepljenega prebivalstva …).

T

udi v Zdravstvenem domu Velenje
ohranjamo dobro dostopnost do zdravstvenih storitev. To pa seveda ni niti
približno enostavno. Zahvaliti se moramo
predvsem zdravstvenemu osebju, ki dobro
opravlja svoje delo, in zdravnikom, ki so
pripravljeni delati več, kot je po zakonu o
delovnih razmerjih dovoljeno. Pri delu jim
pomagajo tudi upokojeni zdravniki in zdrav-

niki, ki so zaposleni v sosednjih bolnišnicah,
s katerimi smo sklenili pogodbeno razmerje.

V prihodnje se bomo
kadrovsko vsekakor okrepili.
Pridobivamo specializante za
področje pediatrije, družinske
medicine in urgentne
medicine, za zaposlitev v
našem zdravstvenem domu
pa se dogovarjamo tudi z
dvema pediatrinjama.
Pri pridobivanju zdravnikov iz tujine zelo
dobro sodelujemo s slovenjgraško bolnišnico.
V letošnjem letu smo končno uredili ustrezne prostore za ambulanto za odvisnike (metadonsko ambulanto) in infekcijski boks ob
dežurni ambulanti. Nadaljevali bomo z urejanjem preventivnih in kurativnih ambulant v
šolskem dispanzerju. Skupaj z nekaterimi zobozdravniki koncesionarji smo nabavili nov
digitalni rentgenski aparat za potrebe zobozdravstva, za naslednje leto pa načrtujemo nakup novega digitalnega rentgenskega

aparata tudi za druga področja rentgenske
diagnostike. Prav tako bomo v ginekološkem
dispanzerju dva iztrošena ultrazvočna aparata nadomestili z novima, sodobnejšima. Z
nekaterimi drugimi investicijami pa bo treba
še malo počakati. Saj vsi vemo, da trenutne

razmere večjim vlaganjem niso naklonjene.
Seveda bomo v naslednjem obdobju nadaljevali z uresničevanjem vsebine, zapisane
v pismu o nameri, ki smo ga januarja letos
podpisali s Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Gre za dogovor o sodelovanju med
Zdravstvenim domom Velenje in Splošno
bolnišnico Slovenj Gradec, v okviru katerega slovenjgraška bolnišnica del ambulantne
specialistične dejavnosti izvaja oziroma bo
izvajala tudi v Zdravstvenem domu Velenje.

Uvajamo funkcionalno
diagnostiko na področju
gastroenterologije
– gastroskopije in
kolonoskopije ter ultrazvočno
diagnostiko v kardiološki
ambulanti.
Novosti seveda uvajamo postopoma; glede na potrebe in možnosti, ki jih imamo.
Nadgraditi želimo tudi strokovno sodelovanje ter omogočiti skupno izobraževanje ter
usposabljanje zdravnikov, predvsem na področju specializantov družinske medicine.
Lansko leto je Zdravstveni dom Velenje poslovno leto po dolgem času zaključil z negativnim finančnim izkazom. Temu je botrovalo
več razlogov, levji delež pa lahko pripišemo
dolgovom podjetja Vegrad ter sistemskim
ukrepom zavarovalnice. Tako si bomo v prihodnje le še bolj prizadevali za racionalizacijo
delovnih procesov in obvladovanje stroškov.
Seveda pa si nadvse želimo, da bi vlada, ki jo
bomo izvolili na predčasnih parlamentarnih
volitvah, znala in zmogla izpeljati reformo na
področju zdravstva in ohraniti konsistenten
zdravstveni sistem.
Jože Zupančič, direktor ZD Velenje
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Od okoljske degradacije do
prijaznega prostora za bivanje
Šaleške doline ne moremo več prištevati med okoljsko najbolj prizadeta
območja v Sloveniji. Po uspešni ekološki sanaciji posledic premogovništva,
elektroenergetike, industrije in drugih
človekovih dejavnosti je kakovost
življenja v občinah srednjega in spodnjega porečja Pake bistveno boljša kot
pred dvema ali tremi desetletji. Seveda
se ne moremo in ne smemo le predati
zadovoljstvu, saj je na tem področju
mogoče in potrebno še marsikaj postoriti. Vseeno pa tudi ne smemo biti
preveč (samo)kritični ali celo kritizerski.
Konec koncev je Šaleška dolina vzorčni
primer uspešno in ustrezno saniranega
industrijskega območja.

Še pred dvema desetletjema so zavijale sirene …
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so v
Šaleški dolini eden za drugim padali proizvodni rekordi. V takratnem Rudniku lignita Velenje so od leta 1981 do vključno leta 1986
vsako leto nakopali več kot 5 milijonov ton
premoga. V Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) so
leta 1983 pridobili skoraj 4.500 GWh električne energije. Zagotavljanje oskrbe Slovenije z električno energijo pa je Šaleška dolina
plačala z visokim okoljskim davkom.
Prvi znanilec okoljskih težav je bil degradiran gozd na dolinskem obrobju, na višini
800 in več metrov. Novembra 1987 se je na
Titovem trgu v Velenju zgodila tako imenovana ekološka revolucija. Ljudje so se uprli
nameri, da bi Šaleška dolina postala okoljsko
uničena žrtev zagotavljanja energetskih potreb celotne Slovenije. Izpostavili so zavedanje, da zaradi tega dihajo onesnažen zrak,
da se uničujejo vode in tla ter posledično tudi
zdravje prebivalcev. Že dva meseca pred tem
zgodovinskim shodom so v Termoelektrarni
Šoštanj sprejeli Ekološki sanacijski program
(ESP), ki se je spoprijemal z vsemi takrat znanimi negativnimi vplivi tega energetskega
objekta na okolje.
Prva sestavina ESP je bil Ekološki informacijski sistem (EIS), s katerim so spremljali kakovost zraka na vplivnem območju TEŠ. Podatki o obremenitvah zraka so bili na voljo
od leta 1988. V realnem času so jih posredovali takratni Občini Velenje, ki je organizirala
dežurstvo za obveščanje prebivalcev o povišanih koncentracijah SO2. Pozabili smo, da
so v Velenju, Šoštanju in zlasti v Zavodnjah
pogosto zavijale sirene, ki so naznanjale prekoračitve najvišjih dovoljenih koncentracij. V
Velenju so nad vhod v takratno NAMO (se-
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danji Center Nova) namestili prikazovalnik
trenutne koncentracije žveplovega dioksida
v zraku. Od leta 1990 do leta 1994 so bile
urne mejne koncentracije 350 µg/m3 v Šoštanju presežene 218–krat, v Velenju 16–
krat, v Zavodnjah 233–krat, na Graški gori
pa celo 292–krat. V istem obdobju so bile
na vseh merilnih mestih kritične koncentracije (1050 µg/m3) presežene kar 61–krat. Že
z izgradnjo naprave za pranje dimnih plinov
na bloku 4 leta 1994 se je kakovost zraka
izboljšala. Naslednja prelomnica je bilo leto
2000, ko so zgradili takšno napravo tudi na
bloku 5. Kasneje so dimne pline starejših
blokov speljali v čistilno napravo bloka 5 in v
drugem desetletju tretjega tisočletja so prekoračitve dovoljenih koncentracij SO2 le še
zgodovina.
Kakovost zraka je bila res najbolj pereč
problem, vendar ne smemo pozabiti na popolnoma degradirano Pako, na močno onesnaženost Velenjskega jezera s pH vrednostjo
do 12. Odlagališče odpadkov je bilo takrat še
smetišče. Leta 1990 zgrajena mehanska stopnja Centralne čistilne naprave v spodnjem
delu Šaleške doline je sicer obratovala, vendar kanalizacija še ni bila dokončana.

K ekološki sanaciji Šaleške doline so ob
naporih vodstev elektrarne in premogovnika
izdatno pripomogli Šaleško ekološko gibanje
in Zeleni Slovenije z zelo aktivnim občinskim
odborom.

slovenskem merilu.
Od začetka uresničevanja ESP je energetika svoje vplive močno omilila. Prvotni cilj
TEŠ je bil znižati emisije SO2 za 90 %. Leta
1983 so iz dimnikov TEŠ v ozračje poslali več
kot 120 tisoč ton SO2, leta 2010 pa slabih 4
tisoč ton. Emisija TEŠ je torej leta 2010 znašala vsega 3 % emisije izpred 27-ih let. Bloka 1 in 2 šoštanjske elektrarne sta prenehala
obratovati. Nadomestili so ju z dvema plinskima enotama, ki zmanjšujeta emisije CO2
na enoto proizvedene električne energije in
tudi druge okoljske pritiske ob hkratnem povečevanju izkoristka blokov 4 in 5. Z izpušnimi plini teh dveh blokov namreč dogrevajo
kotlovsko vodo. Degradirane površine zaradi
izkopavanja premoga so se zmanjšale na minimum. Na eksploatacijskem območju aktivnega premogovnika nemoteno potekajo in
se razvijajo rekreacijske in turistične dejavnosti – česa podobnega zlepa ne moremo najti
kjerkoli na svetu.
V Šaleški dolini smo orali ledino tudi na
področju zbiranja in čiščenja odpadnih voda,
v kar smo bili prisiljeni zaradi malo vodnate
Pake in velikih pritiskov človekovih dejavnosti. Med prvimi v Sloveniji smo se leta 1992
lotili ločenega zbiranja odpadkov in urejanja
komunalnega odlagališča (prestrezanje odpadnih voda, sistem za odplinjanje in sežiganje deponijskega plina). Da ne govorimo
o visokem standardu priprave ter distribucije pitne vode. Vodilno vlogo v Sloveniji igra
tudi šaleško daljinsko ogrevanje. Raziskali

V drugi polovici osemdesetih let sta takratna največja onesnaževalca, premogovnik in
elektrarna, v okviru Rudarsko elektroenergetskega kombinata ustanovila ekološko
skupino, namenjeno spremljanju kakovosti okolja in reševanju okoljskih problemov
Šaleške doline. Ekološka skupina se je leta
1992 formalno osamosvojila in postala zavod ERICo, ki se je razvil v eno najpomembnejših institucij na področju varstva okolja v

smo veliko večino okoljskih sestavin in pripravili programe za njihovo izboljšanje. Konec osemdesetih let so na takratni Občini
Velenje zastavili paket sanacijskih programov
(zrak, voda, tla), ki so jih v devetdesetih letih
izdelali in začeli uresničevati. Vse programe
so kasneje združili v Lokalno agendo 21 za
Mestno občino Velenje in leta 2010 sprejeli Lokalni program varstva okolja. Skupno
vsem naštetim programom je tvorno vklju-

Uspešna okoljska sanacija

čevanje lokalne skupnosti, gospodarskih in
družbenih subjektov ter javnosti v njihovo
zasnovo, pripravo in uresničevanje, njihov
rezultat pa je kakovostno okolje, v katerem
prebivalci Šaleške doline živimo. Zrak je boljši
kot v večini večjih slovenskih mest, prav tako
kakovost pitne vode. Bivalni pogoji v mestih
Velenje in Šoštanj ter drugih naseljih Šaleške
doline pa so zaradi sodobnega načrtovanja
od nekdaj kakovostnejši od slovenskih mest
primerljive velikosti.

Nadaljevanje okoljskih in
družbenih izboljšav
Šalečani nadaljnje izboljševanje našega
okolja vidimo predvsem v gradnji bloka 6 šoštanjske termoelektrarne, saj bo ta investicija
več kot prepolovila obremenjevanje z SO2,
izpusti dušikovih oksidov se bodo zmanjšali
na četrtino, nižje bodo tudi druge emisije. Bistveno manjša bo poraba vode, zaradi boljšega izkoristka bo potrebne skoraj polovico
manj. Prvič bomo lahko govorili o zmanjšanju emisij CO2 za več kot četrtino na enoto
proizvedene električne energije.
Za nadaljnje izboljšanje stanja na področju
zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda so v Komunalnem podjetju Velenje že
leta 2005 izdelali Lokalni operativni progam
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ga
z novo zakonodajo uskladili leta 2010. Pomembnejša cilja tega programa sta sanacija
netesnosti na starejših delih kanalizacijskega omrežja in izgradnja zadrževalnih bazenov padavinskih voda. Poudariti velja, da
so bili uspešni pri pridobivanju evropskih in
državnih sredstev, s pomočjo katerih bodo
program lahko realizirali. Kljub odlični kakovosti pitne vode bodo vlagali tudi v še večjo
zanesljivost sistema s čistilnimi napravami
za pripravo pitne vode po najsodobnejših
evropskih metodah in s povezavami med
različnimi vodnimi viri in uporabniki. Najnovejša študija inštituta ERICo »Šaleška jezera
– vodni vir in razvojni izziv«, katere cilj je bil
pripraviti programe za izboljšanje kakovosti
Šaleških jezer in njihovo sonaravno ter trajno
rabo, je prispevala nabor praktičnih rešitev,
s katerimi se bo kakovost jezer še izboljšala.
Kljub dobri organiziranosti sistema gospodarjenja z odpadki je potrebno skrbeti za
stalno povečevanje njegove učinkovitosti.
Potrebno je dviganje okoljske zavesti ljudi,
okoljsko izobraževanje s promocijo pomena
ločenega zbiranja odpadkov, vzpodbujanje
energetsko in snovno varčnejšega življenjskega stila, medgeneracijskega sodelovanja
ter predvsem zviševanje moralnih vrednot.

www.sd-velenje.si

Marko Mavec,
direktor inštituta ERICo
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Evropska prestolnica kulture – Velenje
Začetki zgodbe Evropske prestolnice
kulture 2012 (EPK 2012) segajo v leto
2007, ko se je vzhodna kohezijska
regija združila in pod vodstvom Maribora ter petih parterskih občin (Velenja,
Slovenj Gradca, Murske Sobote, Ptuja in
Novega mesta) oddala prijavo, da bi v
letu 2012 nosila plemeniti naziv Evropska prestolnica kulture. V tem letu pa
Slovenci ne bomo edini nosilec naziva
Evropska prestolnice kulture. Ta naziv
bo imel tudi portugalski Guimaraes.
Častitljivi naziv se seli po evropskih
mestih že vse od leta 1985, ko so prvi
naziv Evropska prestolnica kulture nosile Atene.

P

o večkrat spremenjenem programskem
konceptu projekta EPK 2012 in zdraham, ki smo jim lahko priča še danes,
pa se je z ustanovitvijo javnega zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture pričelo pravo delo. V Mestni občini Velenje se
na delo usmerjamo že od vsega začetka. Pripraviti želimo kvaliteten, nadstandardni program in se za zdrahe užaljenih kulturnikov
po Sloveniji ne menimo kaj dosti. Naše glavno vodilo je kultura – tudi kultura dialoga.
V letu 2010 smo prijavili prvi sklop programov, ki smo jih želeli umestiti v projekt EPK
2012. Podprti so bili programi Pikin festival,

Poletne kulturne prireditve, ki jih pripravlja
Festival Velenje, in Festival mladih kultur Kunigunda, ki ga pripravlja Mladinski center
Velenje. V letu 2011 smo v Velenju pripravili
poziv vsem ustvarjalcem s področja kulture,
da svoje nadstandardne projekte prijavijo in
jih skušajo umestiti v program EPK 2012. To
nam je tudi uspelo. Tako ima Velenje potrjenih več kot petindvajset programov, od
katerih nekateri tečejo že v letošnjem letu.
V Velenju smo vedno sledili nadstandardnim
programom, ki zajemajo najširšo populacijo. Tako bo tudi v programu EPK 2012 vsak
lahko našel kaj zase. Z Evropsko prestolnico
kulture se bodo lahko poistovetile vse generacije – tako najmlajši, mladostniki, srednja
generacija kot tudi starješi.
Zavedamo se, da je projekt EPK 2012 pomemben tudi z infrastrukturnega vidika, saj
bomo v Velenju z njim pridobili nov vhod v
malo dvorano Doma kulture in tudi nov prireditveni prostor za poletne kulturne prireditve.
Že v letu 2010 in 2011 je Velenje s potrjenimi programi naredilo velik preskok v številu in kvaliteti dogodkov, kar se je odražalo

tudi na številu obiskovalcev. Kot primer naj
navedem, da je v letu 2011 Pikin festival obiskovalo rekordno število obiskovalcev, preko
120 tisoč smo jih našteli. Verjamemo, da je
k temu pripomogel tudi projekt EPK 2012.
Obetamo si, da bo Velenje prihodnje leto
preplavilo ogromno število kvalitetnih izvajalcev in obiskovalcev iz vse Evrope. Evropska
prestolnica kulture je v Evropi namreč visoko

Velenje je in bo v zgodbi EPK 2012 vodilna partnerska
občina tudi zaradi kulture dialoga, ki jo Mestna občina
Velenje in pisarna EPK Velenje vodijo v pogovorih z javnim
zavodom Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture.

cenjena blagovna znamka, ki pritegne pozornost kulture željnih Evropejcev.
Velenje je in bo v zgodbi EPK 2012 vodilna
partnerska občina tudi zaradi kulture dialoga, ki jo Mestna občina Velenje in pisarna
EPK Velenje vodijo v pogovorih z javnim zavodom Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture. Tako verjamemo, da bo zato in
predvsem zaradi kvalitetnega programa Velenje iz EPK 2012 lahko iztržilo dolgoročne
učinke kulturne preobrazbe. Pustite se kulturno preobraziti in izobraževati tudi vi.
Dimitrij Amon,
vodja Festivala mladih kultur
Kunigunda

Garaž ne bomo prodali
Prebivalci Kardeljevega trga in Stantetove ulice so opozarjali na težave in
na neurejene razmere pri parkiranju na
tem območju. Mestna občina Velenje
je zaradi razrešitve teh težav sistemsko pristopila k urejanju parkirnega
režima. Zgradila je novo parkirišče za
pošto, sanirala Kardeljev trg in pokrita
parkirna mesta, za kar je namenila 1,3
milijona evrov. Uredila je parkirni režim
v vseh pokritih garažah in na zunanjih
parkiriščih. Pripravljajo tudi že projekte
za sanacijo drugega dela Kardeljevega
trga in Stantetove ulice. Vrednost predvidenih del je ocenjena na 6 milijonov
evrov.

V

ečina prebivalcev je z ureditvijo zadovoljna, je pa nekaj posameznikov, ki
se z ureditvijo ne strinjajo in Mestni
občini Velenje oporekajo lastništvo pokritih
garaž. Mestna občina Velenje ne nasprotuje prenosu lastništva zemljišč, če bo sodišče
tako odločilo. Do odločitve sodišča pa bo
kljub vložitvi tožbe za ugotovitev lastništva
pokritih garaž omogočala parkiranje občan-
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kam in občanom s čim manj težavami, v dobrobit vseh, ter ravnala kot dober in odgovoren gospodar.

Po zagotovilu župana pa
MO Velenje ne bo prodajala
pokritih parkirnih mest na
območju Kardeljevega trga in
Stantetove ulice.
Ponovno je potrebno opozoriti, da je na
tem območju 1.011 stanovanj in 521 pokritih parkirišč. Takšno razmerje pove, da je
na eno stanovanje zagotovljena le približno
polovica pokritega parkirišča. Mestna občina Velenje se zaveda odgovornosti, ki jo
prevzema z urejanjem parkiranja in obnovo
pokritih parkirišč: parkiranje, uporaba pokritih parkirišč, prometna varnost, požarna varnost, nadzor nad parkiranjem, urejanje skupnih površin, vzdrževanje ... Vse te naloge
opravljajo v občinski upravi, vsi ti stroški se
krijejo iz občinskega proračuna. Ob prenosu
lastništva na lastnike stanovanj temu seveda
ne bo več tako. Lastnik bo moral vse nastale

stroške pokrivati sam, redarji in policisti na
zasebnem zemljišču ne morejo urejati prometa, za urejanje razmerij pri uporabi parkirišč je potreben »upravnik« … Lastnik je tudi
tisti, ki mora poiskati odgovore na vprašanja,
kot so: kdo je upravičen do uporabe pokritega parkirišča; kako zagotavljati kontrolo
uporabe, red, mir, varnost; kdo bo plačal sanacijo pokritih parkirišč … In ti ogovori niso
enostavni.
Alenka Rednjak,
vodja urada za razvoj in investicije
MO Velenje
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Brezplačno pravno svetovanje
v Mestni občini Velenje
Mestna občina Velenje je v Sloveniji
znana po mnogih nadstandardnih storitvah za svoje občanke in občane. V časniku Delo so lani celo zapisali »Velenje
– socialna republika«. Ena takih nadstandardnih storitev je tudi brezplačno
pravno svetovanje. Že od leta 2009 ga
izvaja gospa Polona Levar, univ. dipl.
prav. Povabili smo jo na klepet.
1.Kaj je brezplačno pravno svetovanje?
Brezplačno pravno svetovanje je namenjeno občankam in občanom mestne občine
Velenje, ki lahko v določenih uradnih urah
dobijo brezplačen pravni nasvet. Svetovanje
poteka v prostorih občine trikrat na teden.
Zaželeno je, da se ljudje predhodno naročijo, saj je zanimanja res veliko. Trenutno
je čakalna doba največ teden dni, čeprav v
nujnih zadevah občana obravnavamo prednostno. Ljudje prihajajo zaradi zelo različnih
težav. Veliko je vprašanj s področja delovnega, družinskega in dednega prava, po pogostosti sledijo vprašanja s področja stvarnega,
prekrškovnega, izvršilnega in obligacijskega
prava.
2. Koliko občank in občanov se je že
obrnilo na vas v tem času? Se vam je
kateri primer še posebej vtisnil v spo-

min? Bi potrebovali takšno storitev tudi
v drugih občinah?
Obisk pravnega svetovanja je ves čas zelo
velik. To samo potrjuje, da je bila odločitev,
da se občanom ponudi tudi takšna storitev,
zelo pravilna in na mestu. Ljudje so resnično
zadovoljni, da jim je to omogočeno in veliko
se jih pride tudi zahvaliti, ko težave rešijo.
Po vzoru Mestne občine Velenje je tovrstno
svetovanje uvedlo kar nekaj občin v Sloveniji in povsod se izkaže, da je takšna storitev
iskana in zaželena. Živimo pač v času, ko si
marsikdo zaradi finančnega stanja ne more
privoščiti obiska odvetnika, sam pa ne zmore
rešiti svoje težave. Pravno svetovanje pri nas
pa je za občane brezplačno in prav je tako.
V lanskem letu se je svetovanja udeležilo
1.318 ljudi, leto poprej 1.111, letošnje leto
pa je število tudi že preko tisoč.

za vzor socialno prijazne občine za vse. Župan in občinska uprava se resnično trudijo.
Velikokrat v javnosti ni vidno, koliko tega
truda, sodelovanja in entuziazma je vloženega v določen projekt ali določeno pomoč,
storitev za občane. Institucije, društva, odbori, zavodi dobro sodelujejo, večkrat rečem
»z roko v roki«. Veliko je posameznikov,
ki resnično srčno pristopajo k delu in med
njimi je prav zagotovo tudi gospod Srečko
Meh, ki je velikokrat vodilna sila vsega navedenega delovanja. Tudi novi župan Bojan
Kontič ima veliko posluha za tovrstne stvari.
Brez truda takšnih posameznikov bi marsikaj
ostalo samo nerealizirana želja. Prav tako je,
kot sem že povedala, celotna občinska uprava naravnana v dobrobit občank in občanov,
kar zagotovo olajša in polepša življenje v mestni občini Velenje.

3. Že prejšnji velenjski župan, Srečko
Meh, je organiziral Šaleški odbor za pomoč občankam in občanom, ki ga sestavljajo predstavniki različnih institucij.
Rezultati njihovega dela so vidni. Kako
po vašem mnenju sodelujejo institucije v Mestni občini Velenje? Ali skupni
projekti izboljšajo njihovo delo oziroma
medsebojno sodelovanje, pripomorejo
k učinkovitosti?
Sama bi Mestno občino Velenje postavila

4. Navadno se ljudje po pomoč obrnejo, ko so njihovi problemi že resnično
veliki. Bi jim dali kakšen nasvet?
Nasvet, ki ga lahko dam, je: »POIŠČITE
POMOČ!«. Naj ljudem ne bo nerodno in neprijetno, ko se znajdejo v težavah. S pravočasnim ukrepanjem lahko marsikatero stvar
uspešno rešijo. Sama sem zelo žalostna, ko
pride človek s težavo do mene, a žal prepozno. Roki v sodnih, upravnih in podobnih
zadevah so točno določeni in zamujeni rok

velikokrat pomeni še večjo težavo. Žal. Torej,
kar pogumno in srečno! S skupnimi močmi
nam lahko uspe!

Mestna občina Velenje pomoč
ponuja tudi v obliki brezplačnega pravnega svetovanja.
Izkoristite ga. Naročite se
lahko po telefonu (8961 620),
svetovalne ure pa so ob torkih
med 14. in 16. uro, vsako prvo
in tretjo sredo v mesecu v času
od 12. do 14. ure, vsako drugo
in četrto sredo v mesecu od 15.
do 17. ure in vsak četrtek od 8.
do 10. ure.

Popoldanski pogovor »Revščina med nami«
V torek, 18. oktobra 2011, je Strokovni svet za socialna vprašanja OO SD
Velenje organiziral popoldanski pogovor na temo »REVŠČINA MED NAMI«.
V svojo družbo so povabili mag. Jelko
Fužir, dolgoletno direktorico Centra za
socialno delo Velenje, Violeto Potočnik
Krajnc, direktorico Doma za varstvo
odraslih Velenje, Andrejo Katič, direktorico občinske uprave Mestne občine
Velenje, Srečka Meha, podžupana Mestne občine Velenje in Zdravko Vasiljević Rudonić, koordinatorico za enake
možnosti.

U

vodoma je pogovor tekel o starejših
občanih. Direktorica Doma za varstvo
odraslih Velenje Violeta Potočnik
Krajnc je poudarila, da so njihovi varovanci ljudje, ki so navajeni skromnega življenja,
saj so odraščali v obdobju, ko stvari ni bilo
na pretek. »To so ljudje, ki so ustvarjali, kar
danes imamo. Če bo zaradi situacije, v kateri
smo se znašli, potrebno zmanjšati življenjski
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standard, bodo starejši to še najlažje sprejeli.« Poleg tega imajo ti ljudje zagotovljene
pokojnine in tako praviloma dovolj sredstev
za preživetje. Če starejši nimajo sorodnikov
in zagotovljenih dohodkov, stroške njihovega bivanja v domu krije Mestna občina
Velenje. Podžupan Mestne občine Velenje
Srečko Meh je povedal, da si občina želi, da
bi starejši čim dlje ostajali v domači oskrbi.
Kadar to ni mogoče, je edina rešitev bivanje v Domu za varstvo odraslih. Načrtujejo
prenovo doma in zagotavljanje dodatnih kapacitet.
Eno od izhodišč razgovora je bilo dejstvo,
da dokler obstajajo bogati ljudje, obstajajo
tudi revni. Vprašanje, ki se pri tem odpira, je,
ali lahko kljub temu živimo v pravični družbi.
Mag. Jelka Fužir je izpostavila, da vedno
obstajata dve plati. Vsaj toliko govora, kot
ga je o težavah, ki jih imajo ljudje zaradi slabega materialnega položaja, je tudi razprav
o tistih, ki izkoriščajo sistem. Rešitev vidi v
ustreznem spreminjanju zakonodaje.
Zdravka Vasiljević Rudonić je povedala,
da je Mestna občina Velenje sprejela številne

ukrepe, s katerimi skušajo pomagati občankam in občanom. Eden teh je brezplačno
pravno svetovanje, ki je na voljo vsem občankam in občanom. Andreja Katič je izpostavila ustanovitev medresorske skupine,
ki posamično obravnava in rešuje težave, v

katerih se znajdejo občani zaradi socialne stiske. Pomembna prednost te skupine je, da
pomaga takoj. Takšno prakso kot izjemno
dobro prepoznavajo tudi drugi in po našem
vzoru podobne skupine skušajo ustanavljati
tudi v drugih občinah.

Ob tem se sprašujemo, kje je izvirni greh? Srečko Meh poudarja, da
občina ne more odpraviti razlogov za težave, lahko le »gasi požar«.
Potrebno je v državi vzpostaviti sistem, ki bo ljudem omogočal, da
bodo lahko delali in se z delom spodobno preživljali.

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si

Velenje

Velenje je letos praznovalo 52 let. Velenje je dobilo svojo himno.

Po čem smo si letos zapomnili Velenje mi?
V soboto, 15. oktobra 2011, sta mnoge
Velenjčane na Cankarjevo ulico privabila vonj po sladkem pečenem kostanju
in dobra energija Socialnih demokratov.
Predsednik OO SD Velenje Srečko Meh
je poudaril: »Socialni demokrati razumemo stiske ljudi. Imamo srce na levi
strani. Srce, odprto za probleme, ki so
naši – človeški. Vseh problemov ni mogoče rešiti. Kadar pa ljudje živimo eden
z drugim in ne drug mimo drugega,
lahko rečemo, da to je socialna demokracija.«

»Bivanje v Velenju je prijazno za ljudi, za občanke in občane. Veliko je prireditev za vse
starostne skupine. Zelo so uspešne. Mogoče
bi za mlade lahko organizirali še kakšne zabave. Pravijo, da jih pogrešajo. Za šport in
rekreacijo je poskrbljeno. Dobro je, da je tudi
v šolah veliko rekreacije.«
gajanje je pestro. K temu prispevajo turistična društva, občina in drugi. Res je razgibano, skratka lepo.«

Ilija Vasiljević

Drago Kolar
»Vesel sem, da ljudje tako z dobro voljo
sprejmejo kostanjev piknik Socialnih demokratov.«

Jožica Kumer

Tina Lenart

Srečanje smo izkoristili za druženje, za vprašanja in odgovore, za kritike in pohvale.

»Dobro je urejeno otroško igrišče. Tudi za
starejše so postavljene fitnes naprave.«

»Socialna demokracija je bila tista, ki je prisluhnila potrebam ljudi. Zelo veliko ljudem
smo pomagali. Tudi pomoč strokovnega
sveta socialnih demokratov materinskemu
domu v Mozirju in Žalcu. V Velenju je bilo
veliko narejenega za razvoj mesta, za ljudi.«

Denis Štemberger

Mehmed Bečić

Bernarda Čas Čeru

»Pikin festival je ena najboljših prireditev.
Vsako leto. Prav tako koncerti na trgu. Super. Kreslina bi lahko še večkrat povabili.«
Irena Glušič

»Zelo sem zadovoljna, da v Velenju gradimo nova stanovanja, na Gorici in v Šaleku.
Pohvaliti moram nov vrtec na Kardeljevem
trgu in prizidek k vrtcu Vrtiljak. Velenje je
ena redkih občin, ki je omogočila vpis v vrtec
vsem malčkom. To pomeni, da bomo imeli v
Velenju mlade družine, šole ne bodo prazne.
Vemo, da na mladih svet stoji.«
Urban Koprivnikar

»Občini ter Komunalnemu podjetju Velenje
je uspelo pridobiti nepovratna sredstva za
ureditev vodooskrbe in kanalizacije.«
Ivo Stropnik

»Velenju je z veliko projekti uspelo priti
v partnerski program Evropske prestolnice
kulture. Projekti so dovolj zgledno podprti in
pripravljeni, da se Velenje izkaže na področju kulture, kot se mora. Velenje je evropsko
mesto, mlado mesto in tudi kultura mora k
temu prispevati.«

»Spremembe bogatijo mesto ter prispevajo
k njegovi rasti in razvoju. Tudi malenkosti
ga polepšajo. Občani sami pa smo tisti, ki
temu mestu dajemo vsebino. Velja pohvaliti
vse posameznike, še posebej prostovoljce,
in društva, ki zaradi veselja, prepričanja in
ljubezni do opravljanja dejavnosti posredno
vplivajo in izboljšujejo utrip Velenja. Ogromno se vlaga v vzdrževanje infrastrukture; še
posebej to velja za občinske ceste v krajevnih
skupnostih. Središče mesta z okolico je čisto, urejene so zelenice in vrtovi. Velenje ima
vse, kar imajo večja mesta. In še več. Imamo
brezplačen javni prevoz – Lokalca, brezplačno in javno dostopno brezžično internetno
omrežje, mladinski center diha z mladimi, Pikin festival je prepoznavna blagovna znamka in še bi lahko našteval. Zelo všeč mi je
skrb za varstvo kulturne dediščine in odnos
do pretekle zgodovine, ki ni samo v ponos
Velenju, temveč tudi vzor tistim, ki v Velenje
prihajajo na delo ali obisk in o tem govorijo
zelo pohvalno.
Izpostavil pa bi še nekaj, kar mi je zelo všeč in
vesel sem, ko vidim, kako navdušeni so najmlajši – nova ureditev gredice pred občinsko
stavbo s sedmimi griči.«

»V Velenju je veliko prireditev. Najbolj so mi
ostale v spominu letošnje Poletne kulturne
prireditve, Pikin festival in jesenski sejem.«

Rado Ježovnik

»Tako kot je sedaj urejeno Velenje, še ni
bilo. Asfaltirajo ceste v krajevnih skupnostih.
Najraje se sprehajam do svojega vrta v vrtičkarskem naselju v Bevčah, ki ga je uredila
občina. Nam starejšim vrt veliko pomeni; ne
le zaradi pridelkov, tudi zaradi rekreacije in
boljšega počutja, ki ga ta prinese.«

Ivan Toplišek

Zora Belina
»Veliko se dogaja v Velenju. Najboljši je bil
poletni koncert skupine Papir.«
Blaž Dukarič

»Otroško igrišče v Velenju je zagotovo eno
najlepših v Sloveniji.«
Isma Jušimić
»V Velenju je veliko prireditev. Še posebej
smo ponosni na naše na Gorici - Vesela jesen.«
Burja Podlesnik

»Najbolj mi je všeč, da je Velenje tako zeleno. Ima veliko dreves in zelenic. Tega ne
vidimo v vsakem mestu. In imamo najlepše
otroško igrišče!«

»V Velenju se vsak teden nekaj dogaja. Do-
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OO SD Velenje v letu 2011
Članice in člani Območne organizacije Socialnih demokratov Velenje (OO
SD Velenje) smo se 28. februarja 2011
zbrali na rednem srečanju, namenjenemu obveščenosti članstva o državnih in
lokalnih aktualnih vprašanjih. Na srečanju smo razpravljali predvsem o gospodarskih razmerah v državi. Ugotovili
smo, da se nezaupanje ljudi povečuje,
pri čemer se dogaja, da ne ločujemo
več tajkunov od tistih, ki z znanjem
in s trudom dosegajo dobre rezultate.
Potrebno je uporabljati postopke, ki jih
ponuja obstoječa zakonodaja, hkrati
pa nadgraditi sistem, na primer z že
predlaganim zakonom, po katerem bo
možna zaplenitev premoženja.

S

eveda smo govorili tudi o projektu izgradnje nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Posamezne politične elite so v vsakem trenutku nasprotovale
projektu. Potrebne so bile dodatne študije o
zalogah premoga in njegovi kvaliteti, ki se
niso v ničemer razlikovale od ugotovitev Premogovnika Velenje.

Seznanili smo se z večjimi investicijami
Mestne občine Velenje, ki se kljub slabemu
finančnemu stanju nadaljujejo. Gradnja Gaudeamusa, vrtca Vrtiljak, ureditev vrtca na
Kardeljevem trgu, dokončna ureditev Vile

namen zakona vsem, ki opravljajo občasna
dela, omogočiti primerljive pravice iz socialnih zavarovanj in s tem ustrezno varnost na
trgu dela (vključenost v pokojninsko in zdra-

Konec maja je v občinski sejni dvorani potekala konferenca OO SD Velenje. Uvodoma je predsednik Srečko Meh izrazil zadovoljstvo z delom stranke, Mladega foruma,
Ženskega foruma in Strokovnega sveta za
socialna vprašanja. Poudaril je, da je bilo zelo
veliko narejenega za hitrejšo izgradnjo hitre
ceste in da intenzivno potekajo aktivnosti za
izgradnjo nadomestnega bloka 6.
Bojan Kontič je izpostavil, da je po lokalnih volitvah 2010 napočil čas varčevanja in
priprave novega razvojnega ciklusa, ki mora
temeljiti na realnih potrebah in zmožnostih
proračuna Mestne občine Velenje. Izrazil je
skrb glede nadaljnjega zagotavljanja vseh
nadstandardnih storitev, ki pa jih Mestna
občina Velenje za zdaj še vedno uspešno
zagotavlja (brezplačen javni prevoz, brezplačno pravno svetovanje, javna kuhinja za
brezdomce in delavce Vegrada, enkratne
denarne pomoči ...).
V oktobru smo v OO SD Velenje organizirali tradicionalni kostanjev piknik. Udeležba
je bila dobra, sončno sobotno dopoldne je
minilo v duhu prijateljstva in razumevanja.
V nagovoru je predsednik OO SD Velenje

Tretja razvojna os ni pomembna samo za Šaleško
dolino, pomembna je tudi za celotno Slovenijo, za njeno
gospodarsko stabilnost. Naša dolina ima pri tej pomembno
vlogo.
Tretja razvojna os ni pomembna samo za
Šaleško dolino, pomembna je tudi za celotno Slovenijo, za njeno gospodarsko stabilnost. Naša dolina ima pri tej pomembno vlogo. Povezanost z Zgornjo Savinjsko dolino in
s Koroško regijo bi lahko imela velik vpliv na
nadaljnji razvoj. Potrebno se je boriti za nova
delovna mesta, za boljšo cestno povezavo in
njeno čimprejšnjo izgradnjo.

Biance, obnova Kardeljevega trga ... Občina
je bila uspešna pri črpanju evropskih in državnih sredstev in rezultat teh sta tudi investicija v oskrbo s pitno vodo ter investicija v
tehnološko in razvojno središče.
V OO SD Velenje smo 4. aprila 2011 pripravili javno tribuno z naslovom »ZA Zakon
o malem delu« in nanjo povabili ministra
za delo, družino in socialne zadeve Ivana
Svetlika. Minister je poudaril, da je osrednji

Občina je bila uspešna pri
črpanju evropskih in državnih
sredstev in rezultat teh sta
tudi investicija v oskrbo s
pitno vodo ter investicija
v tehnološko in razvojno
središče.

Srečko Meh poudaril, da socialni demokrati
razumemo stiske ljudi in smo vedno pripravljeni pomagati.
Tako smo tudi v tem letu Socialni demokrati dokazali, da smo tukaj - z ljudmi in za
ljudi – ter da so vezi prijateljstva, ki smo ga
dolga leta pletli z Velenjčani, še vedno trdne.

vstveno blagajno, plačilo najmanj 4 evre na
uro, štetje tega dela med delovne izkušnje
ipd.). »To niso oblike dela za določen čas,«
je dejal minister Svetlik, »tovrstno delo bodo
lahko po zakonu opravljali študenti, brezposelni in upokojenci, ne da bi delali na črno.«
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Dejavnosti
Strokovnega sveta za
socialna vprašanja
OO SD Velenje
Člani Strokovnega sveta za socialna vprašanja Območne organizacije
Socialnih demokratov Velenje (SSZSV OO SD Velenje) smo lansko leto
v času božičnih praznikov obiskali
Vegradovo javno kuhinjo, kjer je bilo
v tem času več kot 120 upravičencev
do brezplačnega toplega obroka.
Odločili smo se, da z lastnimi sredstvi
in s pomočjo dobrih ljudi pripravimo brezplačen topel obrok za vse
upravičence. Ob prijetni glasbi smo
poklepetali z ljudmi, ki iz meseca v
mesec rešujejo svojo socialno stisko.
Z zanimanjem smo poslušali njihove
življenjske zgodbe, ki odražajo razkorak med ljudmi in probleme sodobne
družbe ter sistema, v katerem živimo.
Ob koncu smo vsem podarili še spominke. Poslovili smo se s toplimi stiski
rok in objemi.

N

e glede na vse večje težave smo v
leto 2011 vstopili polni optimizma
in energije, polni želje spreminjati stvari na bolje. Zavedali smo se, da bo
prihajajoče leto prelomno, saj bo potrebno
sprejeti prenovljene zakonodajne okvire, s
katerimi bi okrepili socialno stabilnost in
razvijali pozitivno družbeno miselnost. Slednje je seveda še toliko težje, saj navadno
noben nov pravni mehanizem ne prinese
odobravanja javnosti. V SSZSV OO SD Velenje smo se zavedali pomembnosti sprejetja potrebnih zakonov, zato smo ves čas
bdeli nad nastajajočimi predlogi prenovljene zakonodaje, hkrati pa tudi novosti približevali javnosti.
Za okrepitev socialne stabilnosti sta bila
najpomembnejša Pokojninska reforma in
Zakon o malem delu. Vsi smo vedeli, kako
pomembno je sprejetje teh dveh zakonov,
kaj nam prinašata in kaj »odnašata«. Zavedali smo se, da zakona nista idealna, pa
vendar sta predstavljala velik korak v pravo
smer. Noben sistem namreč ni večen. Ekonomija, sociala, gospodarstvo in tudi družba predstavljajo sistemski razvoj, ki mu je
potrebno slediti. Na žalost je Slovenija obstala na mestu, za kar je verjetno v največji
meri krivo pomanjkanje politične kulture.
Večina gleda zgolj na lastne in strankarske
interese, ne pa na interes javnosti, ki na
koncu nosi posledice.
Veliko polemik v tem obdobju se je pojavilo okoli predlaganega Družinskega zakonika. Člani SSZSV OO SD Velenje smo se
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odločili, da v mesecu maju, ob mednarodnem dnevu družine, organiziramo okroglo mizo z naslovom »Družinski zakonik
skozi vsakdanje življenje« in javnosti približamo strukturo Družinskega zakonika.
Okrogle mize so se udeležili dr. Anja Kopač Mrak, mag. Zlatka Srdoč Majer, Milena Poljšak, Bojan Kontič in Andreja Katič.
Hkrati smo ob tem pomembnem mednarodnem dnevu pripravili stojnico na
Cankarjevi ulici v Velenju. Tam smo člani
SSZSV OO SD Velenje z gospo Dragico Veček govorili o Materinskem domu Mozirje,
njihovih izkušnjah in mnenju o predlogu
Družinskega zakonika. Stojnico so obiskali
tudi predstavniki »HI-konjička«, ki so poskrbeli za zanimivo predstavitev njihovega
društva.
Člani SSZSV OO SD Velenje tako rekoč
vsakodnevno sodelujemo s predstavniki
Materinskega doma Mozirje in Žalec. To
tradicijo ohranjamo že dve leti. V letošnjem
letu smo jih znova oskrbeli z ozimnico,
oblačili, igrali, s pohištvom ipd. Hkrati smo
tistim varovankam Materinskega doma, ki
so prišle do lastnih stanovanj, pomagali
pri selitvenih delih in opremljanju ter na ta
način omogočili mladim mamicam, da se
postavijo na lastne noge in zaživijo človeka
vredno življenje.
Glede na porast revščine smo v mesecu
oktobru obeležili mednarodni dan boja
proti revščini. Pripravili smo zanimivo debatno popoldne z naslovom »Revščina
med nami«, ki so se ga udeležili mag. Jelka Fužir, Violeta Potočnik Krajnc, Srečko
Meh, Andreja Katič in Zdravka Vasiljević
Rudonić. V pogovoru smo predstavili statistične podatke za območje Velenja, oblike
pomoči, ki jih izvaja Mestna občina Velenje, ter naloge in odgovornosti, ki jih imajo državne institucije. Kljub resni tematiki
je bilo čutiti, da je v naši občini še vedno
veliko ljudi, ki so pripravljeni priskočiti na
pomoč sočloveku, ki se znajde v socialni
stiski. Na srečo je to ena od posebnosti,
po katerih je Mestna občina Velenje širše
prepoznavna. Kot seveda tudi ljudje, ki živimo v njej.
Ob tej priložnosti se vsem občankam in
občanom in tudi podjetjem v Šaleški dolini
zahvaljujemo za pomoč in podporo pri organizaciji različnih oblik pomoči tistim, ki
nas v teh kriznih časih najbolj potrebujejo.
Člani SSZSV OO SD Velenje bomo nadaljevali z izvajanjem socialnih aktivnosti, saj
verjamemo, da lahko pripomoremo k zagotavljanju socialne stabilnosti.

Strokovnemu svetu za socialna vprašanja
Območne organizacije Socialnih demokratov Velenje
izrekam
ZAHVALO ZA HUMANO IN NESEBIČNO POMOČ
MATERINSKEMU DOMU MOZIRJE IN ŽALEC
Pred približno dvema letoma smo v Materinskem domu
Mozirje opravili predstavitev naše dejavnosti članom in
sodelavcem Strokovnega sveta za socialna vprašanja
Območne organizacije Socialnih demokratov Velenje. Na
srečanju sem predstavila problematiko žensk in mamic, ki se
v čedalje večjem številu obračajo na naš materinski dom po
pomoč in oskrbo. Vemo, da namestimo ženske in mamice,
ki so pogosto v zelo hudi socialno ekonomski stiski, brez
materialnih in tudi denarnih sredstev.
Člani Strokovnega sveta za socialna vprašanja socialnih demokratov Velenje ste ob
tem srečanju pokazali izrazit posluh, tenkočutnost in tudi pripravljenost za pomoč našima domovoma v Mozirju in Žalcu, v obliki
materialnih dobrin in prostovoljnega dela.
V teh dveh letih smo vzpostavili zelo dobro
sodelovanje. Ste namreč vedno, v vsakem
trenutku potrebe po pomoči, prav vsi pripravljeni na sodelovanje – ne glede na to,
ali gre za praznik ali za nočni čas. Vedno
se na vas lahko zanesem. Tudi, ko je treba
preseliti kakšno žensko v prazno stanovanje, kjer je potrebno vzpostaviti pogoje za
bivanje. Skrbno nam pomagate pri iskanju
gospodinjskih aparatov, opravljate prevoze z
vašimi avtomobili, nas redno nenehno oskrbujete z ozimnico za ženske. Tako dobivamo
kvalitetna jabolka, krompir, vložene stvari,
da našim ženskam resnično nič ne manjka.
Vemo, da so živele v pomanjkanju in naš
moto je, da imajo vsaj enkrat zadovoljene
osnovne potrebe. Vaša organizacija je tako
dobro povezana v komunikacijskem in organizacijskem smislu, da zaradi tega vedno takoj realiziramo izkazano potrebo po pomoči.
Z vašo pomočjo pomagamo ženskam tudi
pri iskanju stanovanj. V tem času ste postali
naš nepogrešljivi sodelavec, na katerega se
resnično vedno lahko zanesemo.
V sklopu pomoči ste organizirali več akcij,
tako da smo dobili kvalitetno ohranjeno

pohištvo, posodo, posteljnino, računalniško
opremo, za vsakega otroka šolske potrebščine, skratka vse, kar ženska z otroki ob vselitvi v neprofitno stanovanje potrebuje.
V tem kriznem času je vaša pomoč zelo
dragocena. Pomaga nam osmišljati naše
poslanstvo. Uči nas dobrote, prijaznosti in
ljubezni do sočloveka. Ženskam daje občutek, da niso več same, da je nekomu, čeprav
tujcu, mar zanje. Mene navdaja s prijetno
toplino, da obstajajo takšni karitativni posamezniki, kot ste v vaši organizaciji Drago
Kolar, Marjana Koren, Peter Dermol, Brigita
Korelc in številni drugi, ki prispevajo svoj delež v tem mozaiku pomoči potrebnim. To me
navdaja z vero v lepši jutri, predvsem za ljudi
v stiski, za tiste, ki so se ne – po svoji krivdi – znašli na robu. Zdi se mi, da je zahvala
premalo. Zahvala človeštvu, da obstajajo taki
posamezniki, da obstaja takšna organizacija
ljudi, ki premore toliko humanosti, kot je vi.
Še enkrat velik HVALA za pomoč,
sodelovanje, prijateljstvo.
Dragica Veček, univ. dipl. soc.
del., spec. ped., vodja domov
Materinski dom Mozirje in Žalec
Podvrh 23
3330 Mozirje

Peter Dermol,
predsednik SSZSV OO SD Velenje

info@sd-velenje.si
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Aktivnosti OO SD Šoštanj
V šoštanjskem odboru SD smo zelo aktivni – ob novem letu obiščemo starejše
člane, februarja organiziramo pohod k
Žlebnikovi domačiji, pripravimo prvomajski kres na Goricah, družimo se
na turnirju taroka in na kostanjevem
pikniku.

V

času med rednima letnima konferencama smo sodelovali pri številnih
projektih – med njimi so bile najzahtevnejši gotovo lokalne volitve, ki smo jim
posvetili ogromno časa in energije. Kljub
temu da smo aktivno predstavljali svoj dobro zastavljen program, nismo dosegli pričakovanega volilnega rezultata. Številne
obveznosti v okviru volilne kampanje pa so
onemogočile izvedbo nekaterih, sicer že tradicionalnih srečanj, npr. turnirja v taroku.
Sredstva, namenjena novoletnemu srečanju,
smo porabili za nakup ozvočenja, ki ga že s
pridom uporabljamo.
Ob začetku leta 2011 smo obiskali naše
starejše člane in jim izrekli lepe želje. Dejstvo, da nekaterih ni več med nami, nam
daje vedeti, da je potrebno pridobivati nove
člane ter vzdrževati in poglabljati stik s trenutnim članstvom.

Naše vodilo še vedno ostaja
– skupaj zmoremo več!
V februarju smo z Mladim forumom pripravili že 13. pohod k Žlebniku, ki je bil letos
rekordno obiskan, kar samo potrjuje kvaliteto našega dela.
26. aprila smo na Goricah nad Šoštanjem
zakurili kres, ki je bil prav tako že trinajsti po
vrsti. Dogodek je bil zelo pohvaljen, čeprav

se ga zaradi slabega vremena ni udeležilo
tako veliko število ljudi kot se ga sicer. Ta dogodek je vedno dobro organiziran in ljudje
so vidno navdušeni nad njim.
Sredi meseca maja smo se člani OO SD
Šoštanj srečali na redni letni konferenci, na
kateri smo govorili o delu občinskega odbora v preteklem letu, o aktualnem dogajanju
v stranki SD in nakazali smernice dela v prihodnje.
V juniju smo podprli tako imenovani veliki referendum, na katerem smo odločali o
potrditvi oziroma zavrnitvi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Zako-

na o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Žal so vsi trije zakoni
padli.
V dnevih pred kostanjevim piknikom pa so
se pojavile govorice, da naj bi odstopil predsednik našega občinskega odbora. Predsedstvo Občinskega odbora SD Šoštanj govorice
o odhodu predsednika odločno zanika! Jure
Kodrun ostaja na čelu Občinskega odbora
SD Šoštanj vsaj še do naslednje volilne konference.
Naše vodilo še vedno ostaja – skupaj zmoremo več!

Šmartno ob Paki ima

po slabem desetletju novo podobo
Z zanosom in zagnanostjo sem leta
2002 prevzel vlogo župana občine
Šmartno ob Paki. Bilo mi je v čast, seveda pa sem se zavedal tudi velike odgovornosti. Tako je tudi danes.

D

evet let je v življenju človeka morda
le utrinek, a ko se ozrem na stvari,
ki smo jih v teh letih skupaj uspešno
zastavili in opravili, sem pravzaprav presenečen. Kako nam je uspelo vse to? Zdi se,
da je Šmartno po slabem desetletju videti
popolnoma drugače. Lahko bi rekel: imamo
vse, kar imajo veliki. Ne bom našteval vsega,
nekatere stvari pa le želim poudariti.
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Veliko smo vlagali v tako imenovani družbeni standard. Imamo sodobno opremljeno
Zdravstveno postajo in lekarno, mlade družine so se veselile novih stanovanj. Mladinski
center s svojimi objekti in dejavnostmi nudi
nove možnosti in priložnosti vsem generacijam. Urejena osnovna šola in vrtec sta ponos
kraja. Športniki so veseli novih objektov. S takšno knjižnico, kot jo imamo v Šmartnem, se
lahko pohvalijo le malo kje. Z novimi prostori
občinske uprave smo uresničili dolgoletne
želje zaposlenih in občanov. Trgovsko–poslovni center je poživil občino in okolje. Z
ureditvijo krajevnega središča je tudi videz
celotne občine še prijaznejši. Ob vsem tem

nismo pozabili na popravilo občinskih cest
in na urejanje komunalne infrastrukture. Še
vedno podpiramo dejavnosti društev ter klubov. Uspešno smo sanirali tudi posledice več
naravnih ujm.
Kako nam je torej vse to uspelo? Z angažiranim sodelovanjem občinskega sveta,
zaposlenih v občinski upravi ter občank in
občanov, ki preko vaških skupnosti veliko
prispevajo k razvoju naše lokalne skupnosti.
Prepričan sem, da bo Občina Šmartno ob
Paki tudi v naslednjem obdobju korakala drzno in smelo.

www.sd-velenje.si

Alojz Podgoršek, župan

info@sd-velenje.si

Šoštanj, Šmartno ob Paki

Delovanje svetniške
skupine SD
v Svetu Občine Šmartno ob Paki
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki sestavlja štirinajst svetnic in svetnikov. Tudi v
tokratnem mandatu smo Socialni demokrati
največja stranka. Imamo štiri člane sveta, in
sicer Vesno Žerjav, Janka Avberška, Rajka
Pirnata ter Roberta Crnjaca.

N

aši svetniki nosijo precejšnje breme odločanja in so v veliko pomoč pri vodenju aktivnosti v občini. Imamo sklenjeno koalicijsko
pogodbo z LDS, DESUS in Neodvisno listo Janija
Kopušarja.
Delovna telesa občinskega sveta mora skladno
z zakonom o lokalni samoupravi sestavljati najmanj polovica članov občinskega sveta. Janko
Avberšek vodi Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ter sodeluje v Statutarno
pravni komisiji. Odboru za gospodarske javne
službe predseduje Rajko Pirnat, poleg katerega
v odboru sodeluje tudi Robert Crnjac. Robert je
tudi član Komisije za razpolaganje s premoženjem
in, tako kot Vesna Žerjav, tudi član Odbora za
negospodarske javne službe. Kot predstavniki Socialnih demokratov v delovnih telesih občinskega
sveta sodelujejo tudi druge občanke in občani.
Stanislav Točaj je v Komisiji za razpolaganje s
premoženjem, Vera Slokan in Valter Golob pa
sta člana Komisije za priznanja in nagrade. Avgust Reberšak je član stanovanjske komisije.

Najvišji organ nadzora v občini je nadzorni odbor,
v katerem sodeluje Mihaela Zagajšek. Veliko
naših članic in članov sodeluje tudi v odborih Vaških skupnosti.
Kljub trdni koaliciji dobro sodelujemo tudi z
opozicijo, tako da večjih nesoglasij pri dosedanjem delovanju občinskega sveta ni bilo. V koalicijski pogodbi smo se dogovorili, da ima Občina
Šmartno ob Paki enega podžupana. To funkcijo
opravlja Jani Kopušar.
V letošnjem letu se bo svet sestal na osmih sejah ter obravnaval vse aktualne zadeve. Svetnice
in svetniki so na predlog župana Alojza Podgorška sprejeli proračun občine za leto 2011 in
tako določili prioritete ter načrt razvojnih programov občine. Oblikovani so Vaški odbori. Svetniki
so sprejeli Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
obravnavali in potrdili program prodaje ter nakupa premoženja, program oskrbe s pitno vodo ter
odvajanja in čiščenja odplak. Dodeljena je koncesija za vzdrževanje in obnovo občinskih cest. Objavljen je bil razpis za področje kmetijstva ter za
področje športnih programov. Na seji sveta so bile
sprejete tudi spremembe Statuta Občine Šmartno
ob Paki. Članice in člani sveta so redno spremljali
potek projektov na področju ravnanja z odpadki,
delitev neprofitnih stanovanj v najem in druga aktualna vprašanja.

Aktualni
dogodki
iz Občinske organizacije
SD Šmartno ob Paki

O

bčinska organizacija Socialnih demokratov
Šmartno ob Paki je precej aktivna in prisotna
v lokalnem okolju. Tako smo letos že pomagali
pri organizaciji kresovanja ob dnevu Evrope in sodelovali pri različnih prireditvah v kraju, precej zanimivih
dogodkov pa je še pred nami. Soorganizirali bomo proslavo ob dnevu reformacije v Skornem, 10. novembra
pa ste vsi vabljeni na otvoritev prenovljenih prostorov
OO SD Šmartno ob Paki.
Na pobudo aktivnih zagovornic enakosti moških in
žensk ter vseh človekovih pravic smo ustanovili Ženski
forum OO SD Šmartno ob Paki.
Prisluhnili smo tudi pobudi mladih in podprli ustanovitev Mladega foruma OO SD Šmartno ob Paki. Pridružimo se jim na ustanovnem zboru 29. novembra!

Seveda so pred nami tudi predčasne
državnozborske volitve. Socialni
demokrati OO SD Šmartno ob
Paki smo do sedaj upravičili vaše
zaupanje. Verjamemo, da bo tako
tudi v bodoče.
Marija Lesnjak
»Izredno sem vesela, da se letos Občina Šmartno
ob Paki odločila popraviti, na novo urediti cesto na
Veliki vrh. Pohvaliti moram župana in občino, da
kljub težkim časom, še vedno imajo posluh za socialno ogrožene. Tako občina plačuje nezaposlenim
obvezno zdravstveno zavarovanje, financira nabavo darilnih paketov hrane za pomoči potrebnim,
nekaj ogroženim otrokom plačuje razne dobrine in
dejavnosti.«
Ferdinand Krbavac, Rečica ob Paki:

Alojz Podgoršek - župan Šmarški in Izidor Pečovnik - Dori

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si

Novi občinski prostori so tisti, ki so ga v tem letu
najbolj navdušili. Drugače je prepričan, da je občina Šmartno ob Paki dosegla dobro stopnjo razvoja.
Želi si, da bi čim prej bili končani postopki za novo
obrtno-poslovno cono, saj bi s tem občina dobila
nove možnosti za razvoj malega gospodarstva in
obrti in s tem dvig zaposlovanja. Veseli ga nov most
čez Hudi potok v Rečici ob Paki in veliko pričakuje od nove oblike vzdrževanja in obnove občinskih
cest.
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Velenje
Za razvedrilo

več: http://www.e-informacije.com/wp-content/uploads/2008/07

Pošljite fotografijo, ki ste jo posneli v svojem družinskem krogu, med prijatelji, na dopustu, na dogodku ...
na elektronski naslov: info@sd-velenje.si
ali na naslov:
SD Velenje,
Prešernova 1,
3320 Velenje.
Najbolj izvirne fotografije bomo nagradili.
Ob koncu leta bodo rezultati žrebanja objavljeni na spletni strani
www.sd-velenje.si.

Izdala: Občinska organizacija in svetniška skupina SD v Svetu MO Velenje, Prešernova 1, 3320 Velenje,
e-pošta: info@sd-velenje.si, oktober 2011, naklada 12. 000 izvodov; Fotografije: Arhiv OO SD Velenje,
Andreja Katič, Alojz Hudarin, Jože Miklavc, Ana Anžej, Milan Marič
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