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Razvoj in napredek, pa naj gre za kraj,
občino, državo ali podjetje, sta vedno (so)
odvisna od ljudi. Od njihovega znanja,
dela, energije, zaupanja in motivacije. V
Šaleški dolini smo na naš gospodarski
in družbeni položaj upravičeno ponosni.
Prebivalke in prebivalci razumemo težke
gospodarske in družbene razmere tudi
kot priložnost. Priložnost, da ohranimo
delovna mesta, dober gospodarski položaj
in družbeno klimo, da razumemo stiske
in potrebe ljudi, da znamo pomagati
ranljivim skupinam in posameznikom, da
»stopimo skupaj« in strnemo vrste.

Vidi se, da se krajani
vedno bolj radi družimo

Šaleška dolina ostaja skupnost, ki
ve, kaj hoče, ki ve, kako bo dosegla in
nadgradila marsikatero dobro rešitev. Je
tudi skupnost, v kateri je človek osrednja
točka naših skrbi, načrtov in dejanj.
Gospodarske družbe težko, a uspešno
ohranjajo delovna mesta in programe. V
nadgradnji, v javnem sektorju, varčujemo,
a prav tako ohranjamo obseg programov.
Naše institucije z občinskimi upravami na
čelu dobro opravljajo svoje delo in naloge.
Kako z zmanjšanimi sredstvi narediti
enako veliko, kako ohraniti standard, kako
ne zmanjševati obsega že pridobljenih
pravic? To niso lahka vprašanja! Socialni
demokrati smo med tistimi, ki iščemo
odgovore nanje, med najaktivnejšimi.
Ker se zavedamo odgovornosti, smo tudi
uspešni. V velenjskem občinskem svetu,
na primer, skupaj s koalicijskimi in tudi
opozicijskimi svetnicami in svetniki
sprejemamo odločitve, ki so v dobro ljudi
in kraja.
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za OO SD Velenje
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Tudi Infoobčan je neke vrste poročilo o
našem delu. O delu Socialnih demokratov,
o dogodkih, dejanjih, predvsem pa o
ljudeh.
Rad bi se vam, spoštovani občanke
in občani, zahvalili za zaupanje, za
sodelovanje. In vam ponovno obljubil:
tudi v prihodnje vas ne bomo razočarali.
Verjamem, da bomo ravno zaradi ljudi,
prebivalk in prebivalcev naše doline, ostali
uspešna skupnost.
Hvala vam.
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Ob dnevu reformacije, 31. oktobru,
Vam iskreno čestitamo in želimo
prijetno praznovanje!
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Velenje

Rad bi vam povedal veliko
lepega in pozitivnega
vredne skoraj milijardo evrov, za katere kritja v premoženju ni. Če poenostavim: cerkev
dobi še eno milijardo davkoplačevalskega
denarja. Pa to seveda še ni vse. V proceduri so pokojninska in delovna zakonodaja,
spremembe referendumske zakonodaje in
proračuna za leti 2013 in 2014. Ko bo naš
parlamentarni glasovalni stroj potrdil še te,
bodo takole, še pred novoletnimi prazniki, izpolnjeni vsi pogoji, da lahko Slovenijo
označimo za državo, v kateri sta pravna država in demokracija le mrtvi črki na papirju.

Takole pred zimo tega vročega leta
bi bilo to prav dobrodošlo. Pa žal ne
morem. Skrbi me, ker, čeprav velik optimist, le še težko rečem, da vidim »luč
na koncu tunela«. No, morda jo včasih
še, vendar le, če Slovenija kmalu dobi
novo vlado, vlado, ki bo popolnoma
drugačna od sedanje. Resnično mislim,
da bi vlada Janeza Janše morala odstopiti in prepustiti vodenje države tistim,
ki to znajo. Vladi, ki bo več kot revnim
jemala bogatim. Vladi, ki bo tistim, ki
pošteno delajo, tistim, ki so se izšolali,
da bi opravljali svoj poklic in se z njim
preživljali, omogočila normalno življenje. Potrebujemo vlado, ki bo odpirala nova delovna mesta in pomagala
revnim. Vlado, ki bo v ustavi zapisano
načelo, da je Slovenija socialna država,
tudi uresničevala.

V

zgodovini slovenske države je bilo doslej le malo tako pomembnih, lahko
rečemo tudi usodnih obdobij, dogodkov in dejanj, kot smo jim priča v letu 2012.
Letošnje leto lahko primerjamo s časom osamosvajanja, prilagajanja evropski zakonodaji
in vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Po predčasnih državnozborskih volitvah lanskega
novembra smo februarja letos dobili vlado,
ki so jo sestavili poraženci parlamentarnih
volitev. Koalicija petih strank (SDS, DESUS,
SLS,NSi in DL) kot stroj zmelje vse predloge,
ki niso njeni. Pa naj bodo to predlogi strokovnjakov ali politikov, sindikatov ali socialnih partnerjev. V državnem zboru smo z 52
glasovi koalicijskih poslancev sprejeli zakon o
uravnoteženju javnih financ in rebalans proračuna za letošnje leto. Tako smo bogatim
podarili še 250 milijonov evrov davka na dobiček, upokojencem, brezposelnim, veteranom, bolnim pa smo to vsoto vzeli. Konec je

Vlada lahko na podlagi
zakona o ustanovitvi
Slovenskega državnega
holdinga kot gospodarske
družbe in z ustanovitvijo
»slabe banke« prodaja
državno premoženje,
ocenjeno na skoraj 12
milijard evrov, ne da bi o tem
vsaj poročala Državnemu
zboru!
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Slabim predlogom
nasprotujemo, dobre pa, žal
jih je res malo, podpiramo –
ne glede na to, kdo je njihov
predlagatelj.
brezplačnega izobraževanja, manj je denarja
za kulturo, šolstvo in šport, manj je denarja
za plače v javnem sektorju. Prehitra vožnja v
državi z izjemno visokim številom žrtev prometnih nesreč ni več omembe vreden prekršek. Imamo pa Slovenski državni holding in
agencijo za upravljanje slabih naložb, tako
imenovano slabo banko. Poslanci smo vlado
pooblastili, da sama odloča o skoraj vseh finančnih vprašanjih, o prodaji državnega premoženja, o razrešitvah in imenovanju vplivnih kadrov. Vlada lahko na podlagi zakona o
ustanovitvi Slovenskega državnega holdinga
kot gospodarske družbe in z ustanovitvijo
»slabe banke« prodaja državno premoženje,
ocenjeno na skoraj 12 milijard evrov, ne da
bi o tem vsaj poročala Državnemu zboru! Že
pripravljene strategije upravljanja z državnim
premoženjem niso niti poslali v parlamentarno proceduro. Saj ne, da bi prodaji dosledno
nasprotoval. Vsekakor pa menim, da bi o
takih vprašanjih morali poiskati soglasje, se
dogovoriti, za kaj bomo namenili s prodajo
pridobljeni denar, se prepričati, da bomo s
prodajo dobili dobrega lastnika, strateškega partnerja, ki bo ohranjal delovna mesta
in pripeljal nove programe. Tako pa bomo
kot kaže s »slabo banko« predvsem zakrili napake bančnih menedžerjev in tistih, ki
so nastavljali in »nadzirali« direktorje, predsednike uprav in člane nadzornih svetov. S
poroštvom Republike Slovenije, torej s sredstvi iz državnega proračuna v višini 4 milijard
evrov, bomo »odkupili« tudi slabe naložbe
vseh bank, ki niso v lasti države, a delujejo
v Sloveniji. Med temi slabimi naložbami so
tudi obveznosti finančnega holdinga Zvon,

Kljub vsemu – Socialni demokrati tudi kot
opozicijski poslanci ostajamo konstruktivni
in zvesti svojim načelom. V državnem zboru
nas je deset poslank in poslancev, ki zastopamo stališča stranke in verjamem, da najširše skupine državljank in državljanov. Slabim
predlogom nasprotujemo, dobre pa, žal jih
je res malo, podpiramo – ne glede na to, kdo
je njihov predlagatelj. V Šaleški dolini tudi po
zaslugi Socialnih demokratov ohranjamo

programe, ki pomenijo nova delovna mesta.
Sprejet je bil zakon o državnem poroštvu za
TEŠ 6, pred sprejetjem je trasa hitre ceste.
Nekaj nam je, poslancem v manjšini, vendarle tudi uspelo. Zadnje, kar v tem trenutku
potrebujemo, je, da bi se predali malodušju.
Slaba volja in brezplodne razprave ne pomagajo. Pomaga pa, če gremo na Upravno enoto in s svojim podpisom podpremo
izvedbo referenduma o prodaji slovenskega
premoženja. Pomaga udeležba na volitvah.
Podpora kandidatom, ki jim lahko zaupamo.
Socialni demokrati se z vlado, ki jo je vodil
Borut Pahor, pogosto nismo strinjali. Danes
pa vemo, da je bilo v času njegove vlade
sprejetih veliko dobrih ukrepov za izhod iz
krize. V času vlade Boruta Pahorja Slovenija
ni bila ujetnik elit in državljani nismo bili tarča neprestanega ustrahovanja. Borut Pahor
je drugačen od večine politikov. In tudi zato
si zasluži naš glas!
Srečko Meh,
poslanec SD v Državnem zboru
Republike Slovenije

Sprejet je bil zakon o
državnem poroštvu za TEŠ 6,
pred sprejetjem je trasa hitre
ceste.
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Velenje

Pozdravljeni

občanke in občani, bralke in bralci Infoobčana!
Ko so me tokrat povabili, da zapišem
nekaj za naš časopis, se mi je sprva zazdelo, da je čas od izida zadnje številke
Infoobčana minil kot blisk. Po drugi
strani pa se je med eno in drugo številko umestilo toliko dogodkov, projektov, nalog ...

L

eto 2012, drugo leto mojega županskega mandata, je že v svoji zadnji tretjini.
Zapomnili si ga bomo zaradi več stvari.
Prva, s katero v Velenju povezujemo letnico 2012, je vsekakor Evropska prestolnica
kulture. Večina od štiriindvajsetih zgodb, ki
smo jih v sklopu programa Evropske prestolnice kulture pripravili pri nas, je že uspešno
za nami. Prepričan sem, da bodo v našem
okolju pustile dosti več, kot le spomine na
posebne, vrhunske dogodke. Uspelo nam
je namreč, da smo k sodelovanju pritegnili
res širok krog ljudi – od najmlajših do tistih v
zrelem obdobju; od ustvarjalcev, ki se z umetnostjo ukvarjajo profesionalno, do ljubiteljskih kulturnikov. In to je v mesto pa tudi v
njegovo zaledje prineslo nek svež veter, novo
in čisto energijo. Prav vsaka od štiriindvajsetih zgodb je na nek način pljusknila čez svoj
prvotno zamišljeni okvir in prinesla razveseljujoče »stranske učinke«. Kar znamo v času,
ko je dobrih novic odločno premalo, ceniti še
toliko bolj. Prepogosto se namreč dogaja, da
na lokalnem nivoju trdo delamo in varčujemo na vsakem koraku, a vse to nima takšnega učinka, kot bi ga moralo imeti. Vlada pač
dela po svoje. Sprejema vedno nove in nove
ukrepe, katerih skupni imenovalec z gledišča občine je navadno: več nalog, dodatne
pristojnosti, manj denarja. Vladni varčevalni
ukrepi, ki jih zagotovo krepko čuti marsikdo
med vami, precej vplivajo tudi na prihodke
in odhodke občinskih proračunov ter na
naše načrte. Marsikatero pomembno in potrebno investicijo moramo za nedoločen čas
odložiti. Se pa kljub vsemu temu resnično
trudimo in si na vse načine prizadevamo zviševati kvaliteto življenja v naši občini, poma-

Tako smo na primer v
letošnjem letu v naši občini
znižali komunalni prispevek
in uvedli nekaj novih olajšav
pri nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča.
gati našim občankam in občanom, pomagati obrtnikom, podjetnikom in gospodarskim
družbam. Tako smo na primer v letošnjem
letu v naši občini znižali komunalni prispevek
in uvedli nekaj novih olajšav pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Malim
podjetjem smo pod ugodnimi pogoji omo-

www.sd-velenje.si

gočili najem prostorov v obnovljeni hali na
Koroški cesti. Ohranili smo brezplačni mestni
potniški promet ter občankam in občanom
ponudili brezplačno uporabo mestnih koles. Potrudili smo se, da je v naših vrtcih še
vedno dovolj prostora za vse otroke, ki jih
starši želijo vključiti v to obliko predšolskega varstva in vzgoje. Kupili smo zemljišče ob
Velenjskem jezeru, ki nam bo v naslednjih
letih omogočilo širitev ponudbe, namenjene tako prebivalkam in prebivalcem kakor
razmahu turistične dejavnosti, od katere si
tudi v Velenju precej obetamo. Odprli smo

... najuspešnejšo slovensko
občino na področju ravnanja
z odpadki in za »planetu
Zemlji prijazno občino«.
smo uspeli pridobiti tudi že letos. V novem
stanovanjskem kompleksu na Kosovelovi ulici smo jih kupili 39. Več kot 250 tisoč evrov
smo namenili za nakup novega tehničnega
reševalnega vozila. Pred dnevi sem bil vesel, ko se je ob nenapovedani vaji ponovno
pokazalo, da so naši gasilci izjemno dobro
pripravljeni in opremljeni. Varnost in zdravje
občank in občanov sta pri nas seveda vedno
na prvem mestu. Tako smo ob podpori društvom na področju zaščite in reševanja ter ob
skrbi za čim boljše pogoje za opravljanje preventivnih aktivnosti na področju zdravja ter
zdravstvenih storitev ves čas dejavni tudi na
področju varstva okolja. Naš trud je prepoznan tudi širše. V različnih primerjalnih analizah Mestna občina Velenje vedno zaseda
najvišja mesta. Tako smo bili letos med drugim razglašeni za najuspešnejšo slovensko
občino na področju ravnanja z odpadki in za
»planetu Zemlji prijazno občino«. Nazivom
Otrokom prijazno Unicefovo mesto, Starosti

Letošnje leto pa nam bo v spominu žal
ostalo tudi zato, ker smo ostali brez dolgoletnega kolega, nadvse zanesljivega sodelavca,
zaupanja vrednega prijatelja, priljubljenega
župana Občine Šmartno ob Paki Alojza Podgorška. Izguba je še bolj boleča, ker je prišlo
tako iznenada, popolnoma nepričakovano.
In tako zelo prehitro. Lojz, kot smo mu večinoma rekli, je imel še toliko načrtov. Ne toliko zase, kakor za svoj kraj, za našo dolino.
Najlepše se bomo poklonili njegovemu spominu in se mu zahvalili za vse, kar je naredil,
če bomo njegovo delo nadaljevali, če bomo
naprej gradili tako, kakor je on načrtoval, na
temeljih, ki smo jih marsikdaj postavljali skupaj. Tako se mi zdi nadvse pomembno, da
Lojza kot župana nasledi človek, ki mu je bil
blizu, nekdo, ki ga je dobro poznal. Tisti, ki
bo v Šmartnem županoval za Lojzom, mora
biti enakih nazorov, človek, s katerim sta si
delila poglede na svet, na politična vprašanja, na nadaljnji razvoj Šmartnega ob Paki.
Spoštovani, dejstvo je, da smo se vsi znašli
v vse prej kot zavidljivem položaju. A še vedno verjamem, da nam s skupnimi močmi
lahko uspe. Z zdravo pametjo, s sodelovanjem, s spoštovanjem pravih vrednot, z iskanjem tistega, kar nas druži, in ne tistega,
kar nas deli. Ena od priložnosti, da izrazimo

novo stavbo v tako imenovani šolski četrti
Velenja – Gaudeamus, s katerim smo zagotovili možnosti za kvaliteten nadaljnji razvoj
na področju srednje- in visokošolskega izobraževanja. Stekla sta zahtevna in za našo
prihodnost izjemno pomembna projekta na
področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja
in čiščenja odpadnih voda. Po številnih zapletih se nadaljujejo tud dela na Gorici, kjer
bomo Velenjčanke in Velenjčani dobili nov
poslovno-stanovanjski objekt. Veselimo se
ga tudi zato, ker bomo po izgradnji imeli
nove možnosti za reševanje prometnih zagat
v tem delu mesta, predvsem seveda tistih s
parkiranjem. Več deset novih stanovanj pa

... da so naši gasilci
izjemno dobro pripravljeni
in opremljeni. Varnost in
zdravje občank in občanov
sta pri nas seveda vedno na
prvem mestu.

info@sd-velenje.si

prijazno mesto in Občina po meri invalidov
smo letos dodali še enega. Pridobili smo
certifikat Mladim prijazna občina. Nedavno
smo odprli Center dnevnih aktivnosti za starejše občane. To je bil le eden od dogodkov
in najrazličnejših aktivnosti, s katerimi smo v
Velenju zaznamovali evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

svoje mnenje, da povemo, v katero smer si
želimo, da vsaj posredno, a zato toliko bolj
odločno, sporočimo, s čim se ne strinjamo,
so tudi volitve predsednika države. Naj letošnje Martinovo ne bo le praznik vina, ampak
predvsem praznik demokracije. Socialne demokracije!
Bojan Kontič,
župan Mestne občine Velenje
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Velenje

Državni svet - drugi dom
slovenskega parlamenta
Ustava Republike Slovenije Državni
svet Republike Slovenije opredeljuje
kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. V
državnem svetu se srečujejo interesi
različnih družbenih skupin. Državni svet
predlaga državnemu zboru sprejem
zakonov ali sprememb in dopolnitev
posameznih določb zakonov, daje mu
mnenja o vseh zadevah iz njegove
pristojnosti, lahko od njega zahteva, da
ponovno, z zahtevnejšo večino, odloča
o že izglasovanem zakonu (odložilni
veto). Državni svet lahko zahteva razpis
zakonodajnega referenduma in uvedbo
parlamentarne preiskave. Na ustavno
sodišče lahko vloži zahtevo za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov.
Lahko tudi prične postopek za sprejem
avtentične razlage zakona.

V

»Dr. Milan Medved - kot predsednik
uprave Premogovnika Velenje vodite
družbeno odgovorno podjetje.
Premogovnik Velenje in njegova
hčerinska podjetja so močno vpeti v
razvoj Šaleške doline. Sodelujete tudi
pri številnih drugih aktivnostih tako
na področju športa kot kulture. Lahko
vas ocenimo kot dobrega poznavalca
lokalnih razmer. Za člana državnega
sveta kandidirate kot predstavnik
lokalnih interesov. Na katerih aktualnih
področjih menite, da bi se moral v
Državnem svetu Republike Slovenije
slišati glas iz Šaleške doline?«
SA-ŠA regija je skupaj s Šaleško dolino v
primerjavi z ostalimi regijami v državi zelo
specifična glede svoje geografske lege in demografskih dejavnikov. Jasno je, da je lega
vsakega kraja za nadaljnji razvoj njegovega
gospodarskega in družbenega potenciala
zelo pomembna. Glede na razvitost gospo-

državnem svetu stališča interesnih
skupin sooča štirideset svetnic in svetnikov: 4 predstavniki delodajalcev,
4 predstavniki delojemalcev, 4 predstavniki
kmetov, obrtnikov ter samostojnih poklicev,
6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti
ter 22 predstavnikov lokalnih interesov. Državni svetniki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Zaposleni so na različnih družbenih
in gospodarskih področjih, ki so prek interesnih skupin zastopana v državnem svetu.
Letos poteče državnim svetnicam in svetnikom petleten mandat. Volitve v državni
svet bodo 21. in 22. novembra. Potekajo
posredno. Občine in interesne skupine izvolijo elektorje in imenujejo svoje kandidate, o
katerih bodo elektorji odločali. Predstavnike
lokalnih interesov volijo elektorji posameznih
volilnih enot. Vsaka občina v volilni enoti ima
enega elektorja in dodatnega na vsakih pet
tisoč prebivalcev.

Občinski svet Mestne
občine Velenje je na
predlog Socialnih
demokratov kot edinega
kandidata soglasno podprl
dr. Milana Medveda
za kandidata za člana
Državnega sveta Republike
Slovenije. Prav tako je dobil
podporo občin Šoštanj in
Šmartno ob Paki.
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darstva in na predviden nadaljnji razvoj trenutna prometna infrastruktura ne zagotavlja
več zadostnih logističnih povezav za gospodarske subjekte. V SA-ŠA regiji ustvarjamo
pomemben delež slovenske električne energije, hkrati v njej delujejo nekateri največji
slovenski izvozniki. Prav tako je v regiji precejšen del slovenske predelovalne industrije
s pomembnimi razvojnimi potenciali. Obstoječa prometna infrastruktura je kritična in
zato blokira gospodarski razvoj s številnimi
ozkimi grli in zastoji ter nesrečami. Glede na
predvidene razvojne projekte in dane razvojne potenciale, je velika razvojna ovira tako
za rast industrije kot za razvoj storitvenih de-

javnosti in turizma.
Šaleška dolina je izrazito industrijska in
temelji na energetiki, premogovništvu ter
predelovalni industriji. Značilnost doline je v
tem, da ostaja visoko odvisna od razvoja in
poslovanja velikih proizvodnih gospodarskih
družb. Ta odvisnost se odraža predvsem sedaj, ko smo že globoko v rokah gospodarske recesije in se tudi v naši dolini že močno
občuti njen vpliv. V zadnjih dveh desetletjih
so ključna nosilna podjetja sicer opravila prestrukturiranje in razvijala svojo dejavnost, za
ohranjanje ali izboljševanje konkurenčnosti
in pozicije na trgu ter dolgoročno zagotavljanje ekonomske rasti cele doline pa je potrebno še načrtnejše vlaganje v znanje, raziskave,
tehnološki razvoj ter inovacijsko-podjetniško
aktiviranje tudi ostalih malih in srednjih podjetij oz. mladih.
Šaleška dolina ima visok delež mlade populacije, ki ji je treba zagotoviti nove razvojne ter nove zaposlitvene možnosti in s tem
preprečiti odliv intelektualnega kapitala v
sosednje večje kraje in tujino. Z ustreznim
podpornim okoljem za spodbujanje inovativnosti in kreativnosti prebivalcev doline, ki
ga lahko ustvari razvojni center oziroma gospodarsko središče, za kar si bom prav tako
prizadeval, bi lahko dolgoročno dosegli večji
delež hitro rastočih podjetij, ki razvijajo nove
tehnologije, storitve, produkte itd. Spodbudno podporno okolje v obliki tematskega
tehnološkega parka, podjetniškega inkubatorja, industrijskih con ali centrov odličnosti bi pospešilo razvoj malih podjetij, nudilo
domačim strokovnjakom boljše pogoje za
njihov razvoj, hkrati pa bi s tem ohranili in
pridobili nova delovna mesta in posledično
zadržali odliv mladega strokovnega kadra v
večja mesta.
Za večjo prepoznavnost naše regije je nuj-

no tudi skupno načrtovanje turističnih zmogljivosti. Naše okolje namreč ponuja številne možnosti, ki pa jih (še) ne znamo dobro
predstaviti in izkoristiti. Premogovnik Velenje
je to dolino izdatno preoblikoval, toda zdaj
vidimo tukaj nove priložnosti v povezavi s
turizmom, kar je unikat v svetu, saj gre za
tesno sodelovanje industrijskega območja
in turistične dejavnosti. Šaleško dolino smo
sanirali v tolikšni meri, da smo ji lahko dodali nove vsebine, ki v svoje okolje pritegnejo
vsako leto več obiskovalcev. Modernizacija,
ki zaradi konkurenčnosti zahteva stalno rast
produktivnosti, povzroča zmanjševanje števila delovnih mest v energetiki, zato se čutimo
dolžni podpirati razvojna prizadevanja na
območju celotne regije, ki je bila dolga leta
izrazito energetsko naravnana, zaradi energetike močno onesnažena in razvojno zatrta, sedaj pa išče razvojne možnosti v povsem
drugih dejavnostih.
Ključ nadaljnjega razvoja je seveda kvalitetno izobraževanje na vseh nivojih. Tudi
pri tem zagovarjam enoten pristop. Dobro
razvejano osnovnošolsko in srednješolsko
področje je potrebno nadgraditi še s kakovostnim višješolskim in visokošolskim izobraževanjem. Nekateri konkretni projekti so že
udejanjeni kot na primer Fakulteta za energetiko in Visoka šola za varstvo okolja, mogoče lahko na njunih temeljih formiramo celovit program politehnike. Tudi s predvideno
fakulteto za glasbo in še nekaterimi drugimi
programi lahko zapolnimo to vrzel.
Državni svet opredeljujemo kot drugi
dom slovenskega parlamenta. Pa
vendar večina meni, da je njegova
vloga nedorečena. Julija letos je državni
zbor ustavil postopek za spremembo
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ustave, s katero bi ukinili državni
svet.Koalicija ni zbrala potrebne
dvotretjinske podpore za spremembe.
Predlagatelji ukinitve državnega sveta
so izpostavili vprašanje legitimnosti
interesov in vpraševali, kako se lahko
neka institucija, ki zagovarja parcialne
interese delodajalcev, delojemalcev,
lokalnih skupnosti ..., postavi nad
odločanje poslancev državnega zbora.
Kako vi vidite vlogo Državnega sveta
RS?«
Menim, da je prav, da so na najvišjem državnem nivoju zastopani tudi interesi in pravice tako delodajalcev, kot tudi delojemalcev,
prav posebej pa lokalnih skupnosti. Če imamo v Sloveniji dvodomni sistem in parlamentarno demokracijo oz. obliko odločanja, bi
moral imeti tudi državni svet kot drugi dom
pravico odločanja o bistvenih vprašanjih, ki
se dotikajo interesov prej naštetih skupin.
»Kako boste v državnem svetu
zastopali lokalne interese? Glede na
izraženo podporo v občinskih svetih
z župani dobro sodelujete. Ali boste
pred zastopanjem stališč v državnem
svetu prisluhnili argumentom lokalnih
skupnosti ali odločali le po svoji vesti?«
Že sedaj se kot predsednik uprave Premogovnika Velenje, ki je močno vpet v lokalno
okolje in se odlikuje z izrednim občutkom
družbene odgovornosti, vsakodnevno srečujem s problematiko povezovanja gospodarskih in lokalnih interesov tako z vidika
reševanja okoljskih problemov kot z zagotavljanjem trajnostnega razvoja in ohranjanjem
ter ustvarjanjem novih delovnih mest – v tej
smeri bom zastavil svoje delo tudi, če bom
izvoljen v državni svet. Le s sodelovanjem
na gospodarskem, družbenem, upravnem
in političnem področju bomo namreč lahko
dosegli, da se bo glas Savinjsko-šaleške regije slišal tudi onstran Trojan.
Podobno smo razmišljali tudi ob ustanovitvi Odbora za razvoj SAŠA regije, ki bi mu
morali dati nov zagon. Skozi Odbor smo želeli podpreti prizadevanja, da bi naša regija
postala samostojna, saj je Savinjska regija,
kamor sedaj sodimo, po številu občin, ki jih
povezuje, prevelika in preveč raznolika, da
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bi lahko uspešno združevala interese vseh
občin. Tako imenovana SAŠA regija pa že
sedaj izkazuje veliko mero povezanosti, saj
nas združujejo skupne aktivnosti in skupno
izkoriščanje številnih potencialov.
»Menite, da lahko sodelovanje
socialnih, gospodarskih, poklicnih in
lokalnih interesov v državnem svetu
pripomore k čimprejšnjemu izhodu iz
krize? Ali je to zgolj odgovornost vlade
in poslancev? Ali lahko kakšno dobro
prakso iz lokalnega okolja prenesemo
tudi na državno raven? Kaj naj bodo
prve poteze nove sestave Državnega
sveta?«

O domačih nalogah,
ostrih rezih in strahcu
Mesec dni pouka je za nami. V šolo
vstopam ob sedmi uri že vrsto let. V
avli šole me pričakajo še rahlo zaspani
obrazi učencev, ki jih je šolski avtobus pripeljal v šolo nekaj pred sedmo
uro. Prijazen pozdrav, odprti zvezki,
v katere nekateri prepisujejo domačo
nalogo, ki ni našla mesta v seznamu
opravil včerajšnjega popoldneva, pritajeni pogovori, smeh, zaupni klepeti.
Prav prijazen prizor. In tako je že vrsto
let. Naši učenci, željni znanja in šolskih
doživetij…

Je res razkošje, če je v oddelku manj kot
osemindvajset otrok?! In vsem je potrebno
dati znanje in vsem je potrebno prilagajati
pouk. In verjemite, učitelji to znajo in zmorejo.
V časopisu prebiram z mastnimi črkami
napisan naslov, da smo šolniki prvaki po
dodatkih za uspešno delo. Tako bi res moralo biti. Žal pa je delovna uspešnost globoki preteklik, saj o njej v šolstvu že več let ni
ne duha ne sluha. Nagrada za dobro delo
je samo moralna, so besede pohvale, pa
verjemite, tudi te štejejo.

P
Povezovanje različnih področij je nujno potrebno, če želimo biti uspešni in konkurenčni. Naši dolini večkrat očitajo, da smo »šaleški lobi«, pri tem pa ne gre za nič drugega
kot za nekaj desettisoč ljudi, ki nas vežejo
skupni interesi, usmerjeni v zagotavljanje
uspešne prihodnosti za naše prebivalke in
prebivalce, za naše otroke tudi v naslednjih
desetletjih. Takšna enotnost nam manjka
tudi na državni ravni. Le sodelovanje vseh
sfer, tako političnih kot gospodarskih, družbenih in lokalnih interesov lahko pripomore, da bomo našli izhod iz krize. Pri tem je
pomembno, da najdemo ustrezne rešitve, ki
bodo dobre za kar največji krog ljudi.

info@sd-velenje.si

o hodniku hitijo sodelavci, ki jih že
čakajo jutranje obveznosti. Vprašujoči pogledi, obrazi, na katerih se zrcali
strah pred napovedanimi vladnimi ukrepi v
javnem sektorju. Prvič ga čutim v vseh porah našega šolskega prostora, tu, kjer se
izvaja pouk in še mnoge druge dejavnosti.
Tu, kjer učimo in vzgajamo. In učiteljevo
delo še zdaleč ni enostavno. Zahteve različnih udeležencev izobraževanja so raznolike
in se hitro spreminjajo. Učitelji morajo imeti
široko znanje, znati se morajo avtonomno
odločati o postopkih, biti morajo odzivni in
sprejemati odgovorne odločitve, biti morajo profesionalno samozavestni, sposobni
sodelovanja s sodelavci in s širšo skupnostjo, širiti svojo vlogo izven meja učilnic,
odgovorno spreminjati lastno prakso in
seveda etično ravnati. Tradicionalna vloga
učitelja dobiva danes nove razsežnosti. Izobraževanje mora biti kakovostno, sodobno,
vpeljuje se kompetenčni pristop, ki temelji
na spremenjeni strategiji učenja in poučevanja.
Živimo v svetu nenehnih sprememb, iz
katerega ni izvzeto osnovno šolstvo. Nasprotno, globalizacija predstavlja za izobraževanje nov izziv in nove priložnosti. Učitelji nosijo danes največjo odgovornost za
podajanje znanja in veščin novim generacijam, ki jih le-te potrebujejo, da bi se lahko
soočile s hitrimi spremembami in kompleksnostjo modernih družb.
In cilj šole je vzgojiti in izobraziti mlade
ljudi v celovite osebnosti, da bodo sposobni samostojno in ustvarjalno reševati probleme in bodo spoštovali vrednote naše
skupnosti. Vrednote. Preprosto je govoriti
o njih. Le še spoštovati jih je treba. Pa jih
spoštujejo tisti, ki odločajo o reformah, ne
da bi prisluhnili stroki, ne da bi poznali raznolikost učiteljevega dela? Mahanje z normativi in standardi dvigne pritisk učitelju,
ki ima v oddelku pet učencev z odločbo o
usmeritvi, tri nadarjene učence, nekaj socialno neprilagojenih otrok, učenca tujca,
ki ne razume niti besede našega jezika…

Vladni varčevalni ukrepi v šolstvu so nepremišljeni. Zmanjševanje delovnih mest,
posegi v plače, spreminjanje normativov in
standardov ne bodo prinesli rezultatov. Bojim se, da bodo tako globoki rezi v šolstvu
vplivali na učinkovitost učiteljevega dela in
na kvaliteto pouka. Razumem, da situacija
v državi terja varčevanje. Vendar ne na račun tistih, ki v obdobju odraščanja potrebujejo najboljše. Ne tako nepremišljeno in
čez noč.
Pred mnogimi leti sem napisala besedilo za gledališko igro z naslovom »Strahec,
kje si?« Refren songa se je glasil: »Strah je
znotraj votel, zunaj ga sploh ni, le zakaj se
vsak od nas tega Strahca sploh boji. Se ga
ti? Se ga ti? Tudi ti?« O njem smo vedno
govorili kot o imaginarnem bitju. Le zakaj
se mi dozdeva, da je naenkrat dobil ime?!
Irena Poljanšek Sivka,
svetnica SD v Svetu MO Velenje
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3. Razvojna os ni le hitra cestna povezava

SA - ŠA regije z avtocestnim križem Slovenije
Mag. Drago Potočnik –

predsednik komisije za koordiniranje aktivnosti in obveščanje
javnosti v zvezi z umeščanjem
trase 3. razvojne osi Republike
Slovenije pri MO Velenje:

T

retja razvojna os bo z vzpostavitvijo cestne povezave pomembno vplivala na
povezovanje regionalnih središč Koroške, Savinjske, Zasavja, Spodnjega Posavja in
jugovzhodne Slovenije s pomembnimi središči v Avstriji in na Hrvaškem. Izgradnja nove
prometnice bo povečala konkurenčnost območja ob razvojni osi, dostopnost, okrepile
se bodo institucionalne in gospodarske povezave.
Čimprejšnja realizacija 3. razvojne osi
je nujno potrebna za razvoj vseh krajev
ob njej in vseh industrijskih, poslovnih,
obrtnih in trgovskih subjektov, ki
obstajajo ali pa so v razvojni fazi v teh
naseljih.

Na omenjenem območju govorimo o velikih podjetjih, kot so Gorenje, Premogovnik
Velenje in Termoelektrarna Šoštanj, kot tudi
o številnih manjših in srednjih podjetjih, ki
so brez kvalitetne cestne povezave močno
omejena v svojem razvoju.
Pri tem ne smemo pozabiti turizma in njegovega pomena za gospodarski razvoj okolja. Na tem področju imamo kaj pokazati, žal
pa glavni turistični tokovi tečejo mimo oz.
slaba cestna infrastruktura odvrne marsikaterega potencialnega obiskovalca.
Veliko obremenitev za lokalno okolje predstavljajo tudi dnevne migracije, pa naj gre za
možnosti zaposlovanja v širšem prostoru ali
za dostopnost izobraževalnih ustanov.
Tretja razvojna os bo zadevna območja približala evropskemu prostoru, predvsem glavnim cestnim koridorjem, ki potekajo v smeri
sever-jug.
O tretji razvojni osi se je pred leti veliko govorilo, bili so argumenti za in proti. Komisija
se je po svojih najboljših močeh trudila, da
bi različne interese uskladila in poiskala tisto
skupno rešitev, ki bi bila ustrezna za večino,
ki jih trasa zadeva bolj kot ostale in tudi bolj
posega v njihova življenja. Na območju MO
Velenje smo poiskali rešitev in traso umestili.
Verjamem, da je še vedno kakšen pomislek,
vendar vsem žal ni mogoče ustreči.

Sedaj je pomembno, da se
aktivnosti čimprej nadaljujejo
in da se projekt realizira.
V gospodarstvu je tako, da se zadeve odvijajo hitro, zamujene priložnosti pa se ne
vračajo. Upam, da bo aktualna vlada projekt
prepoznala kot prioriteten in nujno potreben, ne samo za ohranitev, temveč za ponovni zagon gospodarstva, ki je brez ustreznih infrastrukturnih povezav obsojeno na
obrobnost.

Andreja Katič, direktorica

občinske uprave Mestne občine
Velenje:

11. oktobra 2012 smo na seji upravnega
odbora Savinjsko - Šaleške Gospodarske
zbornice obravnavali aktualne informacije
o tretji razvojni osi. Razlog je bila novica, ki
smo jo prebrali v medijih, uradno pa ni občin o tem nihče obvestil. Minister za infrastrukturo in prostor Černač je povedal, da je
trasa hitre ceste odsek Velenje - Šentrupert
okoljsko nesprejemljiva, da pa se postopki za
odsek od Velenja proti Koroški nadaljujejo.
Ga. Barbara Radovan, predstavnica Ministrstva za infrastrukturo in prostor je na seji
postopke podrobneje predstavila. Poudarila
je, da je predlagana trasa Velenje - Šentru-

pert po mnenju stroke najbolj primerna, da
pa ni prejela soglasja ministrstva pristojnega
za kmetijstvo. Zato se bodo pričeli novi postopki in predlagala nova trasa od avtoceste
proti Velenju, ki pa se bo navezovala na povezavo s Koroško na Partizanski cesti.
Kaj to pomeni za Velenje, ni potrebno
posebej razlagati. Prav tako kot na do sedaj
predlagani trasi, se bodo pri umeščanju ce-
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ste tudi na novi trasi pojavljale ovire. Civilne
iniciative proti cesti, ponovne geološke raziskave, prilagajanje poteka trase na mikrolokacijah ... Gospodarstvu v Šaleški dolini ta
informacija ni v pomoč pri iskanju rešitev
kako lažje prebroditi krizo. Najpomembnejša
je časovna komponenta. Sedanji predsednik
vlade je obljubljal, da se bo prva lopata zasadila leta 2008. Pa smo že konec leta 2012.
Kdaj bomo imeli pred sabo realen terminski
plan izgradnje boljše cestne povezave do Velenja? Kako bo to potekalo? Da se bo najprej
zgradila cesta od Koroške do Velenja. Potem
pa bo ves promet potekal skozi mesto? Tudi
državna Šaleška cesta bi morala biti obnovljena v letošnjem letu, pa nič ne kaže na
to. Par metrov preplastitev stanja na cesti ni
izboljšalo.

Obstoječe cestne povezave
so v katastrofalnem stanju
in bi jih bilo nujno potrebno
obnoviti.
Za občine Zgornje Savinjske doline pa to
pomeni, da boljši cestni povezavi ne bodo
skoraj nič bližje. Janko Kopušar iz Občine
Šmartno ob Paki je povedal, da so v njihovem kraju vložili zelo veliko napora, da so
najbolj prizadeti krajanke in krajani sprejeli
umestitev ceste v prostor, da rešitev ni bila
najboljša, da pa si vseeno želijo ostati ob trasi hitre ceste, saj to pomeni za občino možnost nadaljnjega razvoja. Obstoječe cestne
povezave so v katastrofalnem stanju in bi jih
bilo nujno potrebno obnoviti.

Vsi prisotni na seji upravnega odbora gospodarske zbornice pa so se strinjali, da vsa
območja Slovenije verjetno niso enakopravno obravnavana pri umeščanju cestnih povezav v prostor. Zadnji del Pomurske avtoceste Lenart - Vučja vas je bil prometu predan
oktobra 2008. Zagotovo velik del Pomurske
avtoceste res poteka preko najboljših kmetijskih zemljišč.
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Vidi se, da se krajani
vedno bolj radi družimo
KS Vinska Gora je največja krajevna
skupnost v Mestni občini Velenje,
katere del je postala leta 1995. Sestavlja jo sedem naselij (Črnova, Janškovo
selo, Lipje, Lopatnik, Pirešica, Prelska
in Vinska Gora), v njej pa deluje kar 18
društev. Preteklost kraja je bogata, veliko je bilo v preteklosti narejeno, kljub
temu pa se zdi, da je aktivnosti v kraju
več kot kdaj prej. Pogovarjali smo se s
predsednikom Sveta KS Vinska Gora, g.
Jožetom Ograjenškom.

»Jože, večina Velenjčanov vas pozna
kot bivšega policista ter mednarodnega
sodnika smučarskih skokov. Pred dvema
letoma ste prevzeli vodenje krajevne
skupnosti. Je bila to težka odločitev?
Kako so domači to sprejeli? Se delo
predsednika Sveta KS da uskladiti z
vašimi drugimi aktivnostmi?«
Na Policijski postaji Velenje sem služboval
do upokojitve leta 2003. Od leta 1980 sem
član Smučarsko skakalnega kluba Velenje
in Smučarske zveze Slovenije. Delujem v raznih komisijah, hkrati pa opravljam funkcijo
podpredsednika Zbora za smučarske skoke
in Nordijsko Kombinacijo. Dana mi je čast,
da opravljam delo mednarodnega FIS sodnika za smučarske skoke. S potovanji po svetu
se vseskozi izobražujem in spoznavam veliko
ljudi.
V Svet Krajevne skupnosti Vinska Gora
sem leta 2010 vstopil zavestno in z občutkom, da lahko nekaj pripomorem za dobrobit kraja, kjer sem preživljal mladost. Po nekaterih začetnih zapletih me je doletela čast,
da prevzamem vodenje Sveta KS. Žena Marija Silvestra me je pri tem podprla predvsem
iz razloga, ker v predelu Prelska-meje, kjer
sva si zgradila hišo, krajani nismo imeli t.i.
mestnega vodovoda. Vozili smo se po makadamski cesti, čeprav smo le streljaj oddaljeni
od Velenja. Vodenje največje krajevne skupnosti v občini zahteva celega človeka, sam
ne maram polovičarstva. Zato sem se dela
lotil z vso odgovornostjo. Po posvetovanju z
ostalimi člani sveta smo si razdelili naloge po
principu kot v društvih. Vsak član je zadolžen
za svoje področje: ceste, vodovod in kanali-

... moram pohvaliti vse člane
sveta, saj skupaj delujemo
kot vpeljan tim ...
zacija, društva, šport ... To se je izkazalo za
dobro. Zelo moram pohvaliti vse člane sveta,
saj skupaj delujemo kot vpeljan tim, kot da
bi sodelovali že vrsto let. Je pa res, da mi ob

www.sd-velenje.si

trenutnih aktivnostih v KS že skoraj zmanjkuje časa za moje druge dejavnosti.
»V zadnjih dveh letih se je v KS veliko
naredilo. Obnovilo se je preko 10 cest
v skupni dolžini okoli 10 km, (končno)
se je zgradil vodovod v Prelski, obnovil
se je večnamenski dom, mrliška vežica,
gasilski dom in še bi lahko naštevali.
Kako gledate na vse to? Verjetno ste
zadovoljni?«
Pred prihodom v Svet KS si sploh nisem
predstavljal, kakšne naloge me čakajo. Najprej sem sklical sestanke s krajani po zaselkih ter s predstavniki društev, da sem sploh
ugotovil, kakšna je klima v kraju, kaj krajani
potrebujejo, kaj si želijo ... Začeli smo delati
plan. Idej noče zmanjkati. Vinska Gora glede
na svojo lego in poseljenost potrebuje veliko. PUP d. o. o. kot koncesionar je do sedaj
obnovil že veliko cest, vendar mu dela v Vinski Gori še v prihodnjem letu ne bo zmanjkalo. Sočasno tudi krajani, seveda z lastnimi
sredstvi, financirajo dovoze do svojih hiš, s
čimer prav tako prispevajo k urejenosti kraja.
Vaščani zaselka Prelska- meje pa so z solznimi očmi 13. avgusta letos dobili zdravo pitno
vodo. Sredstva je zagotovila Mestna občina
Velenje, dela pa je izvedlo Komunalno podjetje Velenje. V kraju se obnavlja še veliko
drugih objektov in turističnih zanimivosti:
varovana plezalna stena na Gonžarjevi peči,
Grilova domačija, dom LŠD na Lopatniku,
planinske poti ... Večnamenski dom v letošnjem letu praznuje 25- letnico. V lanskem
letu je dobil novo streho, nadaljujemo z zunanjo obnovo. Za obnovo notranjosti smo

»Kako je z delovanjem društev v kraju?
Pestri programi ob otvoritvah novih
pridobitev kažejo na to, da dobro sodelujete. Tudi nakup defibrilatorja, za
katerega so sredstva donirala mnoga
društva, organizacije in posamezniki je
znak, da v kraju znate stopiti skupaj?«
Marsikdo si sploh ne predstavlja, da v kraju
deluje toliko društev. Večina društev resnično kar tekmuje, kdo bo pomagal organizirati
prireditve in tega sem zelo vesel. Na različne
načine društvom priskoči na pomoč tudi Svet
KS. V kraju se resnično odvija veliko prireditev. Polno je obiskan večnamenskem dom.
Prav zato smo se letos s predsednikom prostovoljnega gasilskega društva VG Andrejem
Ruprehtom dogovorili, da bomo zbrali sredstva za nakup defibrilatorja. V projekt sem
vključil tudi Draga Kolarja. Prva akcija je stekla na srečanju vaščanov Prelske, kjer smo
zbrali kar 550 €, do praznovanja krajevnega
praznika pa pridobili vsa potrebna sredstva
in defibrilator svečano predali namenu. V
Vinski Gori se vidi, da se krajani vedno bolj
družimo, da se znamo dobiti na raznih delovnih akcijah, seveda pa se znamo tudi poveseliti. Vabljeni ste na družinski vikend na
Tuševem, na srečanje v dolini Mlinov ali na
Grilovi domačiji, pri Lamperčeku ...
»Pa sodelovanje z občino? Župan vas
je na nedavni otvoritvi vodovoda
hudomušno imenoval kar »strošek, ki
hodi!«
Vodenja Sveta KS sem se lotil z vnemo
in odgovornostjo. Zaradi tega sem mogoče

ter tudi z raznimi donatorji pa ne gre. Dokler
mi ne bodo odklonili usluge ali vsaj prijazne
besede, bom spraševal, kaj se da še dobrega
narediti za naš kraj. Vajen sem stikov z ljudmi. To sem se naučil pri delu v policiji in v
društvih, kjer se največ dela na prostovoljni
bazi s pripadnostjo do tega kar pač počneš.
Moj moto je takšen: nekaj dobiš od občine,
nekaj od donatorjev, nekaj pa postoriš sam
z udarniškim delom in uspeh zagotovo ne
bo izostal. Županu pa sem se tudi obljubil,
da bo strošek po občini hodil najmanj še dve
leti.
»Kakšni so cilji in želje?«
Napisane so po alinejah na treh straneh.
Želimo, da vsi krajani dobijo zdravo pitno
vodo. Pa obnova in podaljšek večnamenskega doma z novim vrtcem. Kanalizacija, protihrupna ograja v zgornji Črnovi, pločnik od
Velenja proti Vinski Gori, ureditev hudournikov. V kraj si želimo pripeljati investitorja,
ki bi zgradil trgovino. Želimo pač izboljšati
status krajanom.

zbirali sredstva tudi na dobrodelnem koncertu. Vsake pridobitve smo veseli, kar dokazujemo s številno prisotnostjo na posameznih
otvoritvah. Z raznimi nasveti pa pomagamo
tudi krajanom pri pridobivanju raznih dovoljenj, soglasij ...

info@sd-velenje.si

včasih že tudi tečen. Župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča zelo spoštujem.
Poznava pa se tudi že zelo dolgo in vem, da
je mož beseda ter da stoji za svojimi besedami in dejanji. Brez rednih stikov z vodstvom
občine, s podjetji, ki opravljajo dela v kraju

»Jože, za konec – je bila odločitev za
vodenje KS prava odločitev!«
Čutim se sposobnega, da lahko naredim
še kaj dobrega za družbo in za Vinsko Goro.
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Velenje

VELENJE - urejeno evropsko mesto
Turistična zveza Slovenije že mnogo
let pripravlja tekmovanje na področju
turizma, urejanja in varstva okolja Moja
dežela – lepa in gostoljubna. Velenje se
je tudi letos uvrstilo med prva tri večja
mesta po urejenosti. Ponovna nagrada
je bila dobra iztočnica za pogovor s
Tonetom Brodnikom, vodjem Urada
za komunalne dejavnosti Mestne
občine Velenje.

»Tone, Velenje je prvo nagrado za urejenost prejelo že šestkrat (1995, 1999,
2001, 2007, 2009, 2010), vsa druga leta
pa je bilo uvrščeno na 2. ali 3. mesto.
Prav tako je leta 1999, prejelo zlato
priznanje in naziv - Urejeno evropsko
mesto - na evropskem tekmovanju
Entente Florale. To kaže na dosledno in
dobro delo pri urejanju mesta. Verjetno
pa taka priznanja ne pridejo sama po
sebi, temveč so plod dobrega dela?«
Seveda! Samo po sebi se nič ne naredi.
Omenjeni rezultati so plod večletnega načrtnega dela na tem področju. Pri tem moramo izpostaviti strokovnost in dobro delo
vseh sodelujočih, tako sodelavcev iz občine
kot seveda tudi koncesionarjev, ki skrbijo za
urejenost.
»Omenil si koncesionarje. Velenje ima
na področju vzdrževanja javnih površin
in cest podpisani dve koncesijski
pogodbi – za ceste in javne površine.
Kot prvi v Sloveniji imate podpisane
večletne pogodbe.«
Mestna občina Velenje je konec leta 2009
za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje
d.d. podpisala pogodbo za izvajanje koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in
obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih
prometnih površin v Mestni občini Velenje.
V sklopu koncesije mora koncesionar tudi
obnoviti, sanirati oz. asfaltirati vse lokalne
ceste v občini. V preteklih dveh letih smo
tako pridobili preko 30 km obnovljenih cest!
Pomembno je to, da je cena opravljanja koncesije znana za vseh 15 let, da plačujemo
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fiksne mesečne zneske, ki niso odvisni od
morebitnih vremenskih vplivov ali nepredvidenih del. Standard je predpisan in koncesionar mora delati v skladu z njim. Tako nas
ne zanima ali bo padlo 10 cm ali 1 m snega
oz. kolikokrat bo koncesionar moral plužiti –
cena ostaja ista. Če je treba očistiti jarek ali
jašek, mora to storiti – cena ostaja ista.
Podobno koncesijo imamo tudi za vzdrževanje javnih površin - trgov, pešpoti, zelenic, le da je ta podpisana za obdobje 10
let s podjetjem Andrejc d.o.o.. Predpisani so
standardi za čiščenje površin, košnjo trave
… Za opravljeno delo prav tako plačujemo
fiksne letne oz. mesečne zneske.
S podpisom obeh koncesijskih pogodb
smo dosegli, da letno v občinskem proračunu, za izvajanje istega ali še večjega obsega
del, kot smo ga imeli po starih pogodbah,
prihranimo cca 25 – 30 % denarja. Po naših
podatkih smo še vedno edini v Sloveniji, ki
imamo koncesije sklenjene na tak način.
»Na občino si prišel pred 20 leti kot del
ekipe bivšega župana Srečka Meha.
Verjetno se je v tem obdobju veliko
spremenilo?«
Pred 20 leti je bila Občina Velenje večja, saj
smo pokrivali tudi sedanji občini Šoštanj in
Šmartno ob Paki. Ob reformi lokalne samouprave leta 1995 se je teritorij občine zmanjšal, čeprav se nam je priključila KS Vinska
Gora, postali smo Mestna občina Velenje.

Pristojnosti občin so se spremenile, potrebe
ljudi pa bistveno ne. Res je, da se je spremenil standard, vendar v osnovi si ljudje še vedno želimo isto: službo, stanovanje, urejeno
okolje, urejeno komunalno infrastrukturo ...

Kaj pa naj bi vse zajemal pojem »urejena komunalna infrastruktura« pa se je spremenilo. Včasih je to pomenilo vzdrževano, pozimi
spluženo makadamsko cesto in elektriko po
zraku, danes so seveda želje in potrebe višje:
od asfaltnih cest, pločnikov, javnega vodovoda, javne kanalizacije, daljinskega ogrevanja,
optike in še bi lahko našteval. In prav je tako.
Z ekipo na občini se vedno trudimo in stremimo k temu, da želje pretvorimo v cilje, ki
jih potem uresničimo. Malce v šali radi rečemo: »Nemogoče naredimo takoj, na čudeže
pa je treba malo počakat!«
»S Srečkom Mehom sta sodelovala 18
let, zdaj je že 2 leti župan Bojan Kontič.
Kakšna je razlika delati z enim ali
drugim?«
Oba imata specifičen način vodenja občinske uprave, toda lahko rečem, da sem oz.
da še vedno z obema zelo dobro sodelujem.
Oba stavita na timsko delo in zaradi tega ni
težko sodelovati. Zastavljene projekte peljemo naprej, nekatere smo že realizirali kot
smo načrtovali.
»Dela verjetno ne bo zmanjkalo?
Kakšni so načrti, želje?«
Pričeli smo z enim največjih projektov, ki
smo jih kadarkoli izvajali – projektom t.i.
»kohezije«. V naslednjih dveh leti nameravamo v občinah Šoštanj, Šmartno ob Paki in

Velenje pridobiti preko 42 kilometrov novega vodovodnega omrežja, skoraj 4 kilometre
kanalizacijskega omrežja, 3 čistilne naprave
in daljinski nadzor nad vodovodnim omrežjem. Projekt je vreden preko 42 milijonov

evrov, približno 80 % pa sofinancirata Kohezijski sklad EU in državni proračun, ostalo
pa občine.
V prihodnjem letu pričenjamo z obnovo
mestnega središča Velenja oz. tako imenovane promenade - območja med Farminom
in zdravstvenim domom do Cankarjeve ulice. Projekt ima ime »lepi center«. Obnovili
bomo komunalno infrastrukturo: toplovod,
fekalno in meteorno kanalizacijo, vodovod.
Uredili dotrajane tlakovane površine, postavili novo urbano opremo, okoljsko osveščeno javno razsvetljavo ... V načrtu imamo obnovo dotrajanega mostu in ureditev obrežja
reke Pake. Načrti so ambiciozni in jih bomo
izvajali glede na razpoložljiva sredstva. Prvo
fazo del, ki bodo končana v letu 2015 ocenjujemo na skupno vrednost okoli 2,2 milijona €.
Velika želja je tudi prenova Šaleške ceste,
ki pa je državna cesta in o njeni obnovi odloča pristojno ministrstvo v Ljubljani. Z Ministrstvom za promet, ki ga je takrat vodil
dr. Patrick Vlačič, smo leta 2011 že podpisali
sporazum o ureditvi Šaleške ceste, v katerem smo definirali deleže sofinanciranja države in občine. Občina namreč nosi stroške
t.i. »nadstandarda« - pločnika, kolesarske
steze, javne razsvetljave, semaforizacije. Načrtovali smo, da bo obnova stekla že v letošnjem letu, v proračunu imeli zagotovljena
sredstva, a žal država, kljub našim pozivom,
ni pričela z ureditvijo. Na občini bomo v proračunu za leto 2013 prav tako planirali sred-

stva za ta namen in upamo, da bo država v
naslednjem letu resnično pristopila k ureditvi
Šaleške ceste.
»Tone, hvala za pogovor in - kot bi rekli
pomorščaki - »mirno morje« ti želimo!«

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si
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Je nova vlada upravičila
pričakovanja volivcev?
Socialni demokrati občinske organizacije Velenje smo na Cankarjevi ulici kot
že vrsto let priredili kostanjev piknik.
Obiskalo nas je veliko ljudi. Bil je lep jesenski dan. Medtem, ko smo jedli pečen
kostanj, smo se pogovarjali. Ljudje so
spregovorili o svojih stiskah in pričakovanjih. Kakšen naj bo izhod iz krize?
Kakšna bo ostala Slovenija, ko bo kriza
minila?

Leto dni mineva, kar imamo novo vlado.
Ljudi smo povprašali, če menijo, da je
upravičila pričakovanja volivcev?!

Franc Blatnik:

Matjaž Zupanc:

Lojzka Rihterič:

Težko dajem izjavo. To ni resno vprašanje
za moj okus. Lahko podam le kritiko. Niso
resni. Ali sabotirajo ali ne znajo, nekaj je narobe. Vsi ljudje se pritožujejo. Bil sem ponosen, da sem Slovenec, da smo samostojni.
Veliko smo dosegli. To sedaj pa ni prav.

Ne, nismo zadovoljni. Preveč govorijo.
Rekli so, da bodo vladali, pa sploh niso bili
pripravljeni. Neke slikice in knjige so nam
kazali. Šlo pa je zgolj za parolo za zmago
in nič drugega. Dejansko pa bo treba nekaj
narediti, pa potem govoriti.

Ne, ta vlada pa nikakor ni upravičila pričakovanja svojih volivcev. Ne dela za ljudstvo.
Jaz je sicer nisem volila, je pa zelo padla na
izpitu tudi pri tistih, ki so jo. Ne dela dobro
ne za gospodarstvo ne za druga področja,
pa tudi ne za ljudi.

Alenka Košir:

Dimitrij Amon:

Stanko Konec:

Nova vlada ni izpolnila pričakovanj. Vse
tiste obljube, ki jih je obljubljala. Nič ni od
njih. Čutimo na lastni koži. Marsikaj si kot
družina ne moremo več privoščiti. Sedaj še
k frizerju ne bomo mogli iti in tako naprej...,
da o rožah ne govorimo. Še smejati se temu
ne moremo.

Ja, jaz upam da je. To bomo videli na naslednjih volitvah. Globoko bom razočaran,
če bo ta vlada dobila še enkrat mandat, ker
me je v bistvu strah, kaj vse lahko naredijo še do preostanka njihovega mandata. Če
bodo nadaljevali s takim tempom kot so začeli, bodo do konca svojega mandata razprodali vse. Delavcem znižali pravice. Skoraj
si ne upam zamisliti, kakšna bo Slovenija, ko
bodo zaključili svoj mandat.

Ne, sedanja vlada nikakor ni upravičila
pričakovanj. Vlado bi morali voditi Socialni
demokrati, pa bi bilo mogoče boljše. To je
absurdno, kar se sedaj dogaja. Saj pobirajo družinam, upokojencem, ubogi raji, ki že
tako nima sredstev za preživljanje, pa jim še
kar jemljejo. to je sramota za celo Slovenijo.
Ne en sam, več bi nas moralo povedati, da
ne delajo prav. To ni Slovenija, kot bi morala
biti. Lahko bi bila v boljšem položaju.

Alma Glotič:
Od kar je nastopila nova vlada, so se razmere v državi še bolj poslabšale. Študentje
to posebej občutimo. Ko je prejšnja vlada
predlagala zakon o malem delu, so prav
nekateri člani sedanje vlade temu ostro
nasprotovali in ustvarili vzdušje, tudi preko
študentske organizacije, da je predlog slab.
Študentje so se s tem strinjali, ne da bi sploh
preučili predlog. Sedanja vlada uvaja še slabše reforme. Štipendije so zmanjšali. Subvencioniranje prevoza so zelo omejili, študentje
zelo težko pridejo v študentski dom. Ko se
študentje pogovarjamo med seboj, smo vsi
zelo pesimistični. Glede nove obdavčitve študentskega dela pa smo lahko vsi razočarani.
Vprašanje je, če bo sploh še mogoče delati,
ali bo študent sploh še imel kaj od tega. Tudi
ponudba študentskih del se je prepolovila.
Verjetno se tudi delodajalcem ne izplača več.

Leto dni mineva, kar imamo novo vlado.
Ljudi smo povprašali, če menijo, da je upravičila pričakovanja volivcev?!

Iztok Osredkar:
Standard se slabša. Socialne pravice se nižajo. Počasi ne bomo imeli dovolj niti za hrano, kaj še le, da bi si lahko privoščili dopuste.
Socialne pravice se kršijo tudi v tej smeri,
da otrokom s posebnimi potrebami, ki bi še
posebej potrebovali pomoč in invalidske pripomočke, le te ukinjajo ali jih nadomeščajo
z nerazumljivimi nadomestki. Ne vem, kako
bo v prihodnje.

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si

Jože Pečečnik:
Do sedaj še ne in verjetno tudi ne bo. Vlado sestavljajo sami takšni, ki imajo bolj k
sebi obrnjene roke. Interventni zakoni, vse
predlagane rešitve so bolj v škodo nas davkoplačevalcev.
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Pestro preteklo obdobje za
OO SD Velenje
Letošnje delo Občinske organizacije Socialnih demokratov Velenje je bilo poleg že tradicionalnih aktivnosti usmerjeno predvsem v dobrodelne aktivnosti.
Obstoječa vlada s svojimi ukrepi zmanjšuje tudi sredstva namenjena ljudem,
ki so pomoči potrebni. Vedno več je
odpuščanja, prisilnega upokojevanja,
zmanjševanja plač, pokojnin, socialnih
in zdravstvenih pravic.

O

b 8. marcu - prazniku vseh žena je
Mladi forum SD Šaleške doline ženskam podaril predstavo »Slikar na
vasi«, Ženski forum SD SAŠA pa je organiziral dobrodelno stojnico. S prodajo majic z
napisom »Ženska - Močna in odločna« so
zbrale skoraj 400 evrov in sredstva ter razne
pripomočke: hladilnik, štedilnik, otroški voziček in drugo opremo podarile Materinskemu
domu v Mozirju. Strokovni svet za socialna
vprašanja SD Velenje je organiziral dobrodelno akcijo beljenja oddelka demence v
Domu za varstvo odraslih Velenje. Direktorica Doma za varstvo odraslih Violeta Potočnik
Krajnc je pobudo Socialnih demokratov s veseljem sprejela, akciji so se pridružili še zaposleni v domu. Na ta način so v domu privarčevali kar nekaj sredstev, ki so jih namenili za
nakup ostalih pripomočkov, ki so potrebni za
delo na tem oddelku. Sedemindvajset prostovoljcev je tako poskrbelo za dobro počutje varovancev, ki so se vrnili v pomladansko
obarvane in očiščene prostore.

Poleg raznih dobrodelnih
akcij Socialni demokrati
ne zanemarjamo naših
osebnih stikov. Eden izmed
udeležencev športnega
piknika SD je dejal: »Naše
medsebojne odnose bi
lahko primerjali s cvetom,
ki za svojo rast in lepoto
potrebuje nego. Ravno tako
je potrebno negovati odnose
znotraj članstva stranke, saj
skupaj tvorimo ekipo, v kateri
vlada vzajemna podpora in
zaupanje.«
Druga polovica leta je tudi že namenjena
volilnim aktivnostim. Tako območna organizacija kot pokrajinski odbor SD sta soglasno
podprla kandidaturo našega dolgoletnega
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predsednika Boruta Pahorja za predsednika
Republike Slovenije. Borut se je udeležil akcije urejanja Velenja in ob tem obiskal tudi
našo stojnico, kjer smo zbirali podpise podpore njegovi kandidaturi. Ob tem je povedal, da s svojimi delovnimi akcijami poskuša dati sporočilo, opozorilo na pomembno
vrednoto, ki v današnjem času žal izgublja
pomen - da je prav vsako delo častno delo.
Letos prav tako potekajo volitve v Državni
svet Republike Slovenije. Članice in člani so
na predsedstvu po predstavitvi kandidatov
podprli kandidaturo dr. Milana Medveda za
državnega svetnika.

Članice in člani svetniške skupine SD v
Svetu Mestne občine Velenje se še vedno
sestajajo pred vsako sejo sveta in podrobneje preučijo predlagane sklepe. V obdobju
od izdaje prejšnje številke Info Občana se je
občinski svet sestal na šestih rednih in dveh
izrednih sejah. Izredni seji sta bili sklicani zaradi obravnave najaktualnejših dogajanj. V
Šoštanju se je izvedla skupna seja vseh treh
občinskih svetov občin Velenje, Šoštanj in
Šmartno ob Paki zaradi podpore izgradnji
Bloka 6 TEŠ. Svetniki so odločno nasprotovali dokapitalizaciji družb energetske dejavnosti s strani tujih vlagateljev ter zahtevali
od investitorjev, da gradnja poteka v skladu
s terminskim planom ob sočasni kvalitetni
sanaciji zraka, vode in tal ter izrazili pričakovanje, da se bodo odpirala nova delovna
mesta. Druga izredna seja je bila sklicana
ob novicah glede nadaljnjega razvoja Gorenja. Predsednik uprave mag. Franjo Bobinac

ravnan. Tako je občina eden izmed redkih
investitorjev - nadaljujejo se izgradnja garažne hiše in stanovanjskih objektov na Gorici,
končala se je izgradnja Gaudeamusa, ki je
bil ob pričetku šolskega leta predan uporabi,
tečejo postopki za črpanje odobrenih kohezijskih sredstev za vodooskrbo ter odvajanje
in čiščenje odpadne vode, obnavlja se cestna
in druga infrastruktura ... Sprejete so tudi
potrebne spremembe občinske zakonodaje
za znižanje komunalnega prispevka ob novogradnjah tako za gospodarske objekte kot
tudi za stanovanjske hiše.

je zatrdil, da se kljub selitvi nekaterih delov
proizvodnje število delovnih mest v Šaleški
dolini ne bo zmanjšalo. Svet je podprl tudi
njegov predlog, da domače gospodarske
družbe upravičeno pričakujejo od države ob
odpiranju novih delovnih mest enako podporo, kot jih država daje za to tujim vlagateljem. Redno delo občinskega sveta poteka skladno s predvidenim programom dela
občinskega sveta. Ob predhodnem usklajevanju odločitev na sejah delovnih teles občinskega sveta je večino predlaganih sklepov
podprtih soglasno. Članice in člani sveta so
podprli tudi vse predloge župana Bojana
Kontiča, ki pomenijo pomoč občankam in
občanom Mestne občine Velenje, pomoč
športnim društvom in klubom, razvoju kulture in podporo projektom Evropske prestolnice kulture. Sprotno se seznanjajo s potekom
posameznih projektov, uspehi in problemi.
Občinski proračun je kljub krizi razvojno na-

Poleg članic in članov občinskega sveta
in njegovih delovnih teles aktivno pri delu
posameznih organizacij v upravnih organih
oz. svetih javnih zavodov in drugih ustanov
sodelujejo tudi drugi strokovnjaki in strokovnjakinje ter predstavniki občank in občanov,
ki smo jih je za zastopanje interesa občine
predlagali Socialni demokrati. V svetu Knjižnice Velenje sodelujeta mag. Dragica Povh
kot predsednica in Alenka Rednjak, v svetu
Muzeja Velenje Vera Sušec, v svetu Ljudske
univerze Velenje Mehmed Bečić, v svetu
CVIU Iztok Osredkar in Petra Gostečnik. Članice in člani svetov osnovnih šol so Gašper
Koprivnikar, Alenka Rednjak, Bojan Škarja, Ilija Vasiljević, Bojan Voh ter Nataša Jevšnik. V svetu Vrtca Velenje sodeluje Dimitrij
Amon, v Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski
Vesna Vranješ Koprivnikar. Interese mladih v
Mladinskem centru zastopata Peter Dermol
in Mitja Kontič. V svetu Lekarne Velenje so-

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si

Socialni demokrati, 22.10.2012, barve: CMYK, stran11

Velenje

deluje Dušan Ajtnik, v svetu Zdravstvenega
doma Velenje Andreja Katič in Bojan Škarja.
Član sveta Rdeče dvorane Velenje je Branko
Smagaj. V svetih drugih izobraževalnih ustanov sodelujejo: v Šolskem centru Velenje
Marko Mavec, v Regijskem višjem in visokošolskem središču Nada Zavolovšek Hudarin, na Visoki šoli za varstvo odraslih Velenje
Marko Primožič. Predsednik sveta energetske agencije KSSENA je Peter Dermol. Na
področju socialnih ustanov v svetu Centra
za socialno delo aktivno dela Drago Kolar,
v Domu za varstvo odraslih Gašper Koprivnikar. Članica sveta javnega zavoda Festival
Velenje je Nada Zavolovšek Hudarin in sveta
Galerije Velenje Biljana Škarja.
Aktivnosti posameznih članic in članov
OO Socialnih demokratov Velenje je veliko.
Uspešen razvoj terja veliko nadpovprečno
angažiranih občank in občanov. Takšna sta
prav gotovo tudi Karl Drago Seme, predsednik Šaleške pokrajinske zveze društev
upokojencev Velenje ter mag. Dragica Povh,
Koordinatorka Centra dnevnih aktivnosti za
starejše občane Velenje. Dragica je ob otvoritvi centra povedala: »Socialni demokrati smo znani po solidarnosti in medsebojni
pomoči, zato se veliko število naših članov
pojavlja med prostovoljci na različnih področjih. Nikakor ni naključje, da sodelujemo
tudi na področju aktivnega življenja in socialne vključenosti starejših generacij v našem
okolju. Vsak ponedeljek in četrtek, od 9. do
12. ure, je na Cesti bratov Mravljak 1, odprt
CENTER DNEVNIH AKTIVNOSTI ZA STAREJŠE OBČANE VELENJA. Organiziran je pod
okriljem Mestne občine Velenje kot oblika
dela koordinacijske skupine v projektu »Socialna vključenost starejših v Mestni občini

Velenje«. V centru bomo združili dejavnosti
številnih organizacij in posameznikov, ki ponujajo svoje programe starejšim občanom.
Dejavnosti bodo prilagojene željam in sposobnostim obiskovalcev ter jih bomo spreminjali in dopolnjevali tako po vsebini kot
časovno. Po potrebi bomo dodajali dodatne
delavnice v preostalih dnevih tedna in tudi
v popoldanskih urah. Glede na število obiskovalcev bomo poiskali dodatne lokacije za
izvedbo delavnic. Najprej se bomo lotili različnih ustvarjalnih delavnic. Izdelovali bomo
cvetje iz papirja in drugih materialov, čestitke
in druge izdelke ob praznikih, ki prihajajo.
Organizirali bomo vodene sprehode ter vaje
za zdravo življenje, telovadbo za boljšo razgibanost ter krepitev fizične pripravljenosti.
Družili se bomo ob šahu, igrah s kartami,
igrali domino, prebirali časopise in revije.
Organizirali bomo razna predavanja, poiskali
prave nasvete in nudili potrebne informacije. Dan lahko polepša že sproščen pogovor,
smeh in druženje s prijatelji. V centru si želimo obiska upokojencev in ostalih predstavnikov starejše generacije, težko zaposljivih
in nezaposljivih oseb ter invalidov, ki si želijo nekaj skupno preživetih uric. Odprti smo
tudi za posameznike vseh generacij, ki bi želeli kot prostovoljci sodelovati v aktivnostih
centra. To je za lahko priložnost za pridobivanja novih znanj in spretnosti. Morda bo
kdo prepoznal priložnost za svoje življenjsko
poslanstvo. Vabimo vas, da svoje dedke in
babice pripeljete v center. Vaši najdražji bodo
v spoznavali svoje vrstnike in sklepali nova
prijateljstva ter izvedeli marsikaj zanimivega
in koristnega, vi pa boste lahko v tem času
opravili druge obveznosti.«

V spomin

Alojzu Podgoršku
Letošnje poletje in jesen bom ohranil
v spominu zaradi mnogih dogodkov.
Dobrih in slabih. Naj omenim dva, ki
na videz sicer nimata veliko skupnega.
Vsaj nekaj pa. Povezuje ju 11. november, Martinova nedelja.

L

etos bodo na martinovo volitve predsednika države. Kandidat, ki ga podpiramo Socialni demokrati, je Borut Pahor,
nekdanji predsednik naše stranke in nekdanji predsednik vlade. Vsekakor kandidat, ki
vnaša v predsedniško tekmo nov pristop in
nove poglede. Nove vsaj za tiste, ki želijo za
vsako ceno ohraniti ustaljen način gledanja
na politiko, na državo in na delitve med ljudmi. Borut Pahor je politik, ki želi v politiko
vnesti drugačne vrednote ter v največji možni meri udejanjiti povezovalno vlogo najvišje funkcije v državi. Verjamem mu, zato
niti najmanj ne pomišljam, komu nameniti
moj glas. Edinemu kandidatu, ki prinaša
spremembe in resnično pripravljenost na
sodelovanje – tudi s politično drugače opredeljenimi.

Letos pa bodo na martinovo
v Šmartnem ob Paki tudi
nadomestne volitve župana.
Župan Alojz Podgoršek je
nepričakovano, nenadno
umrl.
V polnem zagonu, poln energije in načrtov. V okolju, ki ga je neizmerno ljubil. Pred
svojo zidanico, v kateri smo skovali veliko
dobrih idej. Tako za občino Šmartno ob Paki
kakor za aktivnosti Socialnih demokratov.
Tam smo načrtovali ukrepe za lažje in boljše življenje občank in občanov, za napredek
»njegove« občine, kraja. Lojz je v moje življenje vstopil, ko je kot kandidat za župana
iskal sodelavce. Našel jih je v nas, članicah in
članih SD. In vedno je bilo, kot bi se poznali
od zdavnaj. Bili smo dobra ekipa. Volivke in
volivci so Lojzu zaupali mandat za vodenje
občine Šmartno ob Paki. Dobro so izbrali.

Alojz Podgoršek je bil dober župan. Ljudski, župan vseh in za vse. Povsod si ga lahko
srečal. Pri Malusu, v vinogradu, v Kulturnem
domu, na stadionu, pri gasilcih, v šoli, pri
delu in zabavi.
Ni bilo srečanja in ne akcije, dela, kjer
bi ne sodeloval. Pogosto je prihajal tudi v
Velenje. Vedno je hkrati opravil več stvari.
Oglasil se je pri nas na velenjski občini, preprosto odprl vrata, povedal novico, predlog,
komentiral dogajanja in odšel. Skupnih tem
nam na delovnih sestankih in prostočasnih
srečanjih nikoli ni zmanjkalo. Razpravljali
smo o komunali, o cestah, o sodelovanju,
pa tudi o športu, politiki in osebnih stvareh.
Lojz je bil vedno v gibanju, v akciji, delaven,
poln idej. Takšen ostaja v našem spominu.
Alojz Podgoršek je enostavno bil dober župan in dober človek. Potruditi se moramo,
da bomo njegovo delo nadaljevali tako, kot
bi ga on sam. To mu dolgujemo. Dolgoletnemu županu Občine Šmartno ob Paki
Alojzu Podgoršku. Lojzu.
Srečko Meh

Alojz Podgoršek je bil dober župan. Ljudski, župan vseh in
za vse. Povsod si ga lahko srečal. Pri Malusu, v vinogradu, v
Kulturnem domu, na stadionu, pri gasilcih, v šoli, pri delu in
zabavi.
www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si

11

Socialni demokrati, 22.10.2012, barve: CMYK, stran12

Velenje

Ženske in pokojninska reforma
Vsakič, ko govorimo o enakopravnosti
med moškim in žensko, moramo
nujno razlikovati med pojmoma
enakopravnost in enakost med
žensko in moškim. Strokovnjaki
pojasnjujejo, da enakopravnost
pomeni pravno enakost, torej enakost
pred zakonom, medtem ko se
razlike med spoloma pojavijo kadar
govorimo o dejanski enakosti spolov,
torej o enaki prepoznavnosti, enakem
položaju žensk in moških v družbi
ter o enakem uživanju rezultatov
družbenega razvoja. Enakosti spolov
pač ne moremo razumeti kot istosti
ali podobnosti moških in žensk,
temveč sprejemanje razlik oziroma
drugačnosti med moškimi in ženskami
ter enakemu vrednotenju teh razlik in
različnih družbenih vlog.

V

tej luči je potrebno presojati tudi
predlagano pokojninsko reformo.
Resorno ministrstvo namreč predlaga, da bi se tako moški in ženske po novem
upokojili s 40 leti pokojninske dobe in 60
leti starosti, medtem ko veljavni pokojninski zakon za ženske določa upokojitev z 38
leti pokojninske dobe in 58 leti starosti, za
moške pa upokojitev s 40 leti pokojninske
dobe in 58 leti starosti. Predlagana reforma podaljšuje tudi obdobje za odmero pokojninske osnove z zdajšnjih 18 let na 28
najugodnejših zaporednih let, tri najslabša
leta pa se odštejejo. Ukinja tudi bonitete
za ženske, ki so se zaposlile pred 18. letom
starosti. Vlada s predlaganimi spremembami pokojninske zakonodaje zagovarja, da
bi ohranila socialno državo.

Zelo kritično se je potrebno
opredeliti do takšnih
pavšalnih zatrjevanj vlade
o ohranjanju socialne, pa
tudi pravne države. Kje je
socialna pravičnost, ko pa
bodo bonusi za otroke ostali
le še za peščico, na slabšem
pa bodo tudi tisti, ki so
začeli delati zelo mladi.
Sindikati opozarjajo, da je potrebno
vztrajati pri obstoječih pokojninskih dobah,
torej 40 let za moške in 38 let za ženske,
saj so od same osamosvojitve naprej ženske pri vseh pokojninskih reformah ženske
nosile glavno breme. Tako je določena zaščita za ženske še vedno potrebna.
Kje se socialna pravičnost, ko pa strokovnjaki izračunavajo, da bo predlagana
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Drago
Kolar
občinski
nagrajenec

pokojninska reforma najbolj prizadela ženske, ki so študirale. Namreč, predlog pokojninskega zakona je napisan tako, da lahko bonus izkoristijo izključno tiste ženske,
ki imajo pri 60 letih 40 let delovne dobe
oziroma bi jo morale imeti že prej. Tako
predlog zakona piše, da se odšteva od 60.
leta, vendar kdor takrat nima izpolnjenih
drugih pogojev, nima od česa odštevati in
mora tako ali tako delati dlje, po 60. letu
pa bonusa ni več. Nekdo, ki je vsaj približno
pridno študiral, izpolni 40 let delovne dobe
pri 65. letih, zaradi česar bi bil normalno,
da se mu bonus odšteva od takrat. Tudi
naša poslanka dr. Črnak Megličeva opozarja, da bodo bonus po predlagani pokojninski reformi lahko koristile le ženske,
ki so šle delat zelo zgodaj, kar je še toliko
bolj skrb vzbujajoče, saj je naš pokojninski
sistem vzajemen oziroma dokladen in ga
vzdržujejo tisti, ki so aktivni zdaj. V kolikor

bomo to zanikali in zabrisali razlike, bomo
pristali na čisti zavarovalniški princip.
Pokojninska reforma glede moških in
žensk nikakor ne upošteva pravne enakopravnosti, ki temelji na upoštevanju dejanskih razlik med moškimi in ženskami. Več
kot očitno je, da ima pokojninska reforma
velik problem s kredibilnostjo, saj so predlagane spremembe, ki največje breme
prelagajo na ženske, hujše kot reforma, ki
jo je sedanja vlada v preteklem letu rušila.
Zdravka Vasiljević Rudonić,
Predsednica ŽF OO SD SAŠA

Draga Kolarja
vsi poznamo.
Ni ga potrebno posebej
predstavljati.
Prostovoljec. Njegov
življenjski
vsakdan je tesno povezan z
dobrodelnostjo
in družabnostjo.
Dolgoletni predsednik
Krajevne
skupnosti
Šentilj. Dva mandata predsednik Aktiva
delovnih invalidov Premogovnika
Velenje. Organizator prireditev. Športni komentator. Predsednik Odbora za
pomoč občankam in občanom Mestne
občine Velenje. Član Strokovnega sveta
Socialnih demokratov za socialna vprašanja. Pobudnik mnogih dobrodelnih
akcij. Že več kot 30 let.
Drago živi za to, da lahko vsakodnevno
pomaga pomoči potrebnim, nemočnim ali
bolnim pri reševanju in premagovanju njihovih težav. Obiskuje ljudi, jim nudi pomoč,
opravi kakšno delo, posluša in svetuje. Živimo v času, ko je medgeneracijska solidarnost neprecenljiva za vedno več ljudi, ki se
znajdejo v stiski. Je poročen oče štirih otrok,
ki ne živi razkošnega življenja, zadovoljujejo
ga drobne stvari. Je oseba, ki je vzor mnogih
izmed nas.

Ob letošnjem prazniku Mestne
občine Velenje je Drago Kolar
prejel občinsko priznanje Plaketo Mestne občine Velenje.
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Stranka ni le organizacija,
smo ljudje
Socialni demokrati smo socialdemokratsko usmerjena politična stranka, ki si v
okviru političnega sistema parlamentarne demokracije v Republiki Sloveniji
prizadeva za gospodarsko uspešen,
socialno uravnotežen in naravi prijazen
razvoj Slovenije. Smo polnopravni člani
Stranke evropskih socialdemokratov
(PSE-PES) in Socialistične internacionale
(SI).

O

bmočno organizacijo Socialnih demokratov Velenje sestavljajo tri občinske organizacije: Velenje, Šoštanj
in Šmartno ob Paki.
Predsednik je Srečko Meh, podpredsednik
Bojan Kontič, podpredsednica Andreja Katič,
tajnik Bojan Škarja. Predsedstvo sestavljajo
še predsednica Ženskega foruma Zdravka
Vasiljević Rudonić, predsednik Mladega foruma Mitja Kontič, podpredsednik Mladega
foruma Jan Škoberne, člani Mladega foruma
Klemen Čoklc, Jože Jamnikar, predsednik
občinskega odbora Šoštanj Jure Kodrun,
predsednik občinskega odbora Šmartno ob
Paki Robert Crnjac, člani občinskega odbora Šoštanj Snežana Grubešič Verlič, Vinko
Martinovič, Boris Plamberger, Branko Valič,
člana občinskega odbora Šmartno ob Paki
Avgust Reberšak, Rok Matjaž, člani občinskega odbora Velenje Gašper Koprivnikar,
mag. Dragica Povh, Bojan Voh, Anton Brodnik, Maks Arlič, Marjana Koren, Alenka
Rednjak, Matija Blagus, Ana Anžej, Blaž
Dukarič, Branko Smagaj, Bojan Prelovšek,
Drago Kolar, Slavko Hudarin, Denis Štemberger, Peter Dermol, Mehmed Bečič, dr. Franc
Žerdin, Dimitrij Amon, Karl Drago Seme ter
Irena Poljanšek Sivka.
Nadzorni odbor območne organizacije sestavljajo Jože Melanšek, predsednik ter člani
Bojan Čampa, Lojzka Rihterič, Ivan Toplišek
in Janko Avberšek.
Občinske organizacije Socialnih demokratov se povezujejo v pokrajinske odbore. Pokrajinski odbor SAŠA sestavljajo Andreja Katič, predsednica in člani Srečko Meh, Bojan
Kontič, Bojan Škarja, Janko Kos, Roman Virant, Jure Kodrun, Branimir Strojanšek, Paul
Orešnik, Avgust Reberšak, Ivan Turk, Bojan
Rop, Nataša Zore Kos, Tanja Razboršek Rehar in Robert Crnjac.

www.sd-velenje.si

Na 8. kongresu socialnih
demokratov je vodenje
stranke prevzel dr. Igor
Lukšič. Za podpredsednika
sta bila izvoljena Bojan
Kontič in mag. Dejan
Židan, za podpredsednici
mag. Mojca Kleva in mag.
Tanja Fajon. Za glavnega
tajnika je bil vnovič
izvoljen Uroš Jauševec,
predsednik konference SD
je postal Dejan Levanič,
podpredsednica konference
pa Damjana Karlo. Nadzorni
odbor stranke vodi dr. Jure
Meglič.
Z območja pokrajinskega odbora SD SAŠA
sta člana predsedstva Socialnih demokratov
Bojan Kontič ter Janko Kos (župan Občine
Žalec) ter Andreja Katič. Na sejo predsedstva SD so vedno vabljeni tudi poslanke in
poslanci tako, da mnenje Šaleške doline zastopa tudi Srečko Meh.

Novi predsednik Mladega foruma Socialnih demokratov je postal Jan Škoberne. Ob
izvolitvi je povedal, da mora Mladi forum
tudi v prihodnosti ostati gonilna sila novih
idej na področju mladinskih politik, socialne
demokracije in najbolj slišani glas mladih.
Poudaril je, da mora postati tisti subjekt, ki
bo skupnosti dajal prave ideje in usposobljene bodoče voditelje. Za dosego tega cilja želi
izoblikovati nov okvir izobraževanja svojih
članov in članic ter razširiti vsebinsko polje
dosega socialne demokracije na slovenskem.

info@sd-velenje.si

Mag. Mašo Lončarič je poklicna pot zanesla v Bruselj. Je asistentka
evropske poslanke Socialnih demokratov mag. Mojce Kleva. Povprašali
smo jo, kako gleda na Velenje iz tisoče kilometrov razdalje.

Pogled na Velenje iz Bruslja
»Priznam, da ko po pristanku letala pokličem
mami in tato domov
v Velenje, mi pogosto
podzavestno uide: »Sem
doma. Vse je ok.« Doma
v Bruslju. Po zadnjih
desetih letih pakiranja
kovčkov, po Mariboru,
Ljubljani, Utrechtu, Sydneyu in Berlinu, je zdaj
moj košček realnosti v
Bruslju. In vendar. Ne
glede na to, na katerem
delu sveta si postavim
svoj vsakdan, vedno
me na letalu nazaj proti
Sloveniji prav tako spremlja stavek: »Tata, sem
na poti domov.« Domov
v Velenje.

M

oje otroštvo in
mladost sta bila
sproščena, navihana in zelo velenjska, pa
čeprav ne prihajam iz ene
tistih »od vekomaj v Velenju« družin. Mogoče zaradi
raznolikosti mojih velenjskih prijateljev, morda zaradi majhnosti našega mesta, na toplino velenjskega

vsakdana večkrat pomislim.
Predvsem se mi hitro stoži
po kvaliteti življenjskega
standarda, ki ga nudi naše
mesto. Ko ob osmih zvečer
zapuščam bruseljsko pisarno, medtem ko mi mami
razlaga, da je danes po
službi bila že dvakrat okrog
jezera, pa na kavi v mestu,
v trgovini in zdaj ravno hiti
v savno, verjemite, da se ne
veselim mojega 45 minutnega javnega prevoza domov na drugo stran Bruslja.

Imam občutek, da tudi
prav zdaj, ko se še vedno
ubadamo s težkimi posledicami krize in ko v Bruslju
prelagamo
zakonodajne
papirje in skušamo najti
način za vzpodbudo novih
investicij, delovnih mest in
pogona rasti po celi Evropi,
sta varnost in povezanost
manjšega mesta velikega
pomena. In prijaznosti,
imam občutek, Velenju nikoli ne zmanjka.
V tujini se zadnje čase
tudi dosti govori o tem,
kako se je Ljubljana v zadnjih letih razvila in kako
postaja Slovenija ena izmed vedno bolj privlačnih
turističnih atrakcij. Jaz ob
takih debatah, vedno govorim o Velenju. O Mladosti in čevapčičih, pa o Pikinem festivalu, naših jezerih
in vodnem mestu na njih,
pa super lokaciji z Logarsko
dolino, Golteh in Pohorjem
za vogalom. Z velikim veseljem promoviram naše mesto med tujci in s še večjim
veseljem se tistih parkrat na
leto vračam domov.«
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Šoštanj

OO SD Šoštanj
Članice in člani Občinske organizacije
Socialnih demokratov Šoštanj se vsako
leto na začetku leta zberemo in zastavimo načrte za tekoče leto. Pobude in
ideje, kaj bi morali narediti, spremeniti
v Šoštanju, smo zbirali tudi na srečanjih
s starejšimi občankami in občani, ki jih
obiščemo pred novim letom.

Nekatere aktivnosti, ki jih
prireja OO SD Šoštanj so
tradicionalne. Že štirinajsto
leto zapored smo organizirali kresovanje na Goricah.
Tradicionalen je Kajuhov
pohod k Žlebniku, ki se ga
vsako leto udeleži vse več
ljudi. Letos smo organizirali
tudi okroglo mizo na temo
»Kam Šoštanj?«, ki je bila
dobro obiskana. Redno nas
občanke in občani obiskujejo
v poslanski pisarni poslanca
Srečka Meha, ki je vsak drugi
ponedeljek od 17. do 18. ure
v prostorih OO SD Šoštanj.
Vabimo vas, da nas obiščete.
Pisarna je v stavbi Občine
Šoštanj, Trg svobode 11.
Občinski odbor Socialnih demokratov Šoštanj sestavljamo: predsednik Jure Kodrun,
tajnik Snežana Grubešič Verlič ter člani Branko Valič, Janko Zacirkovnik, Marko Krivec,
Marko Hriberšek, Boris Plamberger, Boris
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Kodrun, Vinko Martinovič, Marko Pokleka.
Naše članice in člani ter simpatizerji so aktivni pri delu v organih občine in delovnih
telesih občinskega sveta. V Svetu Občine Šoštanj nas zastopa Janko Zacirkovnik. Cvetka
Dražnik Ladinek je članica komisije za statut
in poslovnik. Snežana Grubešič Verlič aktivno sodeluje v komisiji za prošnje, pritožbe
in varstvo potrošnikov. Janko Zacirkovnik
je predsednik komisije za vodenje javnega
razpisa za sofinanciranje letnih programov
športa v Občini Šoštanj in član komisij za razvoj malega gospodarstva ter za priznanja.
Boris Plamberger je član komisije za področje
negospodarskih javnih služb. Zdenko Slatnar
pa je član Nadzornega odbora Občine Šoštanj.
Članice in člani aktivno sodelujemo tudi v
organih stranke. Redno se udeležujemo konference Območne organizacije SD Velenje in
srečanj Pokrajinskega odbora SD SAŠE. Sodelovali smo na kongresu SD v Kočevju, kjer
smo izvolili novo vodstvo. Udeležili smo se
poletne šole SD na Ptuju, kjer smo si nabrali
novih znanj, sklenili nova prijateljstva ter pokramljali z novim predsednikom SD dr. Igorjem Lukšičem. Sodelujemo pri sodelovanju
in povezovanju regij. V Doliču smo se udeležili srečanja Pokrajinskih odborov SAŠE ter
Koroške z vodstvom stranke. Letos smo se
prvič v Šmihelu udeležili slovesnosti ob počastitvi ustanovitve Šaleške partizanske čete.

Tudi konec leta bomo
zaključili na tradicionalen
način: jesenski kostanjev
piknik in srečanje v
decembru, da si zaželimo
vse dobro ob praznikih in
prihodu novega leta.
Jure Kodrun,
predsednik OO SD Šoštanj

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si
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Šmartno ob Paki

Delo Občinskega odbora
SD Šmartno ob Paki
OO SD Šmartno ob Paki je zelo dobro
vključena v vsa dogajanja in življenje
v našem okolju. Članice in člani smo pripravili več dogodkov. Najbolj odmevna akcija je zagotovo deljenje rdečih
nageljnov ob 8. marcu - mednarodnem
dnevu žena. Druženje ob tem prazniku je postalo tradicija, s katero bomo
nadaljevali. Drug pomemben dogodek
je bila organizacija skupne proslave ob
praznikih: 27. aprilu - dnevu upora proti okupatorju, 1. maju - prazniku dela
ter 9. maju - dnevu zmage, ki smo jo
organizirali pri Hiši mladih v sodelovanju z Zvezo častnikov Slovenske vojske
in Zvezo veteranov vojne za Slovenijo.
Vse tri pomembne mejnike v naši zgodovini smo združili in še enkrat pokazali, da nam ni za delitve ter podpihovanja nestrpnosti, ampak za spoštovanje
in razumevanje ter ustvarjanje boljšega
jutri za vse občanke in občane. Posebej
se moramo zahvaliti tovarišu Srečku
Mehu, slavnostnemu govorniku, ki je
s svojim navdušujočim in srčnim govorom požel val odobravanja med vsemi
prisotnimi.
Pri aktivnostih v občini vseskozi uspešno
sodeluje tudi svetniška skupina Socialnih

www.sd-velenje.si

Socialni demokrati moramo
dokončati delo, ki smo
ga skupaj z Alojzom
Podgorškom zastavili.
Čaka nas še kar nekaj nalog.
Vabimo vas, da se nam
pridružite.
Svetniška pisarna SD je odprta vsak tretji
ponedeljek v mesecu ob 19. uri v Hiši mladih. Članski sestanki pa potekajo ob ponedeljkih ob 18. uri v prostorih OO SD v Martinovi vasi. Vabimo vas, da se udeležite tudi
teh srečanj, ki so namenjena predvsem druženju članov in simpatizerjev, podajanju idej
in iskanju rešitev ter sprotnemu obveščanju
o aktualnih dogodkih.
demokratov v Svetu Občine Šmartno ob
Paki. Naše delo pa je zastalo, prekinila ga je
nenadna smrt našega župana Alojza Podgorška, gonilne sile Socialnih demokratov v
občini. Brez njega bo težko, vendar bomo
- zlasti tudi zanj - še naprej dokazovali, da
zmoremo tudi takrat, ko je najtežje. Tako
nas novembra poleg predsedniških čakajo
tudi nadomestne volitve za župana Občine
Šmartno ob Paki. Po tehtnem premisleku
in predstavljenih pogledih ter smernicah za

info@sd-velenje.si

delo občine smo se Socialni demokrati odločili za podporo Janku Kopušarju za župana.
Vsak dan nam kaže, da smo se odločili za
pravega kandidata. To dokazuje tudi podpora strank DESUS in LDS. Zato vas občanke
in občani Občine Šmartno ob Paki pozivamo, da se udeležimo volitev 11. novembra
2012 in podpremo naša kandidata: Boruta
Pahorja za predsednika Republike Slovenije
in Janka Kopušarja za župana Občine Šmartno ob Paki.

Robert Crnjac,
predsednik OO SD Šmartno ob Paki
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Velenje
Za razvedrilo

1

Slika 1 ........................................................................

2

Slika 2...............................................................................

3

Slika 3 ............................................................................

Kje je posneta slika?
Pravilen odgovor pošljite na elektronski naslov: info@sd-velenje.si
Izmed vseh prispelih pravilnih odgovorov bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli praktično nagrado.
Utrinki s kostanjevega piknika, Cankarjeva ulica, oktober 2012.

PRISTOPNA IZJAVA
Prisrčno pozdravljeni!
Iskreno smo veseli, da se želite včlaniti v stranko Socialnih demokratov. Ker nam
zakon (6. člen Zakona o političnih strankah) nalaga , da moramo v evidenci imeti
zbrane nekatere podatke, vas prosimo za malo potrpljenja pri izpolnjevanju spodaj
navedenih rubrik. Podatki, ki nam jih boste zaupali, so varovani in bodo uporabljeni
izključno za potrebe evidence članstva.
Hvala!

Ime in priimek:
Ulica in hišna št.: 		
Kraj:		
Pošta:		
Domači telefon/GSM:		
E-naslov:
Podpis:
Izpolni in pošlji na naslov: OO SD Velenje, Prešernova 1, 3320 Velenje
Izdala: Občinska organizacija in svetniška skupina SD v Svetu MO Velenje, Prešernova 1, 3320 Velenje,
e-pošta: info@sd-velenje.si, oktober 2012, naklada 12. 000 izvodov; Fotografije: Arhiv OO SD Velenje,
Andreja Katič, Alojz Hudarin, Ana Anžej, Milan Marič, Renato Knez
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