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Velenje

Spoštovani Velenjčanke in Velenjčani,
leto 2013 se bo kmalu izteklo. Mineva tretje leto mojega županskega
mandata. Pred dobrimi tremi leti sem se torej odločil kandidirati za
župana Mestne občine Velenje. Odločitev ni bila lahka, bil je čas, poln
neznank. Takrat sem vodil poslansko skupino Socialnih demokratov,
najštevilčnejšo poslansko skupino v Državnem zboru Republike Slovenije. To je bila odgovorna in zahtevna funkcija, ki sem jo opravljal
z vso predanostjo in po mnenju sodelavcev tudi uspešno. V tistem
obdobju sem zelo intenzivno sodeloval s predsednikom vlade, danes
predsednikom republike, odprte so bile različne možnosti in poti. Po
dolgotrajnem in globokem razmisleku sem se vseeno odločil, da svoje
izkušnje, znanje in energijo v celoti namenim mojemu mestu. Zdaj
sem v podobnem položaju, kot sem bil kot vodja največje poslanske
skupine. Opravljam delo, ki zahteva celega človeka, ves njegov čas. Biti
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vaš župan, cenjeni občanke in občani, je zame čast, vsak dan znova
pa tudi izziv, ki se mu v celoti posvečam. Z zadovoljstvom, saj menim,
da mi ob sodelovanju in podpori sodelavcev, članov občinskega sveta,
ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, vodstev krajevnih skupnosti
in mestnih četrti ter gospodarstvenikov uspeva ustvarjati dobre pogoje
za nadaljnji razvoj našega mesta, naše občine, naše skupnosti. Tako
vam lahko tudi v teh, ne najbolj prijaznih časih, opremljen z dobršno
mero optimizma iskreno čestitam ob dnevu samostojnosti in enotnosti
ter vam iz srca zaželim veliko dobrega in lepega v novem letu!
Prijetne praznike in srečno!
Bojan Kontič
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Velenje

Sporočamo dobre novice
Vesel sem in moram reči, da
nekoliko tudi ponosen, ko
lahko ob koncu leta iz občinske
uprave sporočamo dobre
novice.
Ovir in težav, s katerimi smo se spopadali,
namreč v nobenem od zadnjih treh let ni
manjkalo. A smo jih na srečo uspešno premagovali in odpravljali. Tako lahko zdaj povsem
zanesljivo povem, da nam je v Mestni občini
Velenje kljub krizi uspelo sanirati občinske
javne finance ter oblikovati spodbudno
okolje, v katerem pri doseganju skupnih
ciljev tvorno sodelujemo vsi, ne glede na
naše politično poreklo in prepričanje.

U

redili smo poslovanje Komunalnega
podjetja Velenje in odpravili dolgove, ki so
na tem področju nastajali v preteklosti ter
bili nato preneseni v občinski proračun. V Komunalnem podjetju Velenje smo prekinili vse individualne pogodbe, razen z direktorjem, in tudi s
pomočjo tega ukrepa precej privarčevali. Veliko
truda smo vložili v pripravo kvalitetnih javnih
razpisov in v zbiranje ponudb, s pomočjo katerih
iščemo najugodnejše izvajalce različnih storitev.
Naš cilj je vedno enak: uporabnikom zagotoviti
kvalitetne storitve po sprejemljivih in primerljivih
cenah.

V začetku decembra smo na seji
Sveta Mestne občine Velenje potrdili
občinski proračun za naslednje leto.
Vsekakor je dosežek, da je naš proračun investicijsko naravnan. Za investicijske odhodke je
namenjenih kar 59 % proračuna. Največ sredstev
je v občinskem proračunu za leto 2014 namenjenih za oskrbo z vodo (23,4 %), za delovanje
in vzdrževanje vrtcev (8,5 %), za vzdrževanje in
gradnjo občinskih cest (7,6 %), za stanovanjsko
gradnjo (4,4 %), za ravnanje z odpadno vodo (4,3
%), za programe športa (4,2 %), za programe v
kulturi, ki niso del rednih dejavnosti na področju
kulture (4 %), za oskrbo s toplotno energijo (3,5
%) ter za delovanje in dejavnosti občinske uprave
in skupnih občinskih organov, razpolaganje in
upravljanje z občinskim premoženjem, tekoče
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in investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov,
nakup opreme in izvajanje programov (6,2 %).
Največje investicije Mestne občine Velenje v letu
2014 pa bodo naložbe na področju oskrbe z
vodo po programu kohezije (12.743.888 evrov),
prenova promenade (2.209.000 evrov), naložbe
po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo
(2.008.135 evrov), energetska sanacija Galerije
Velenje (1.708.000 evrov), nakup stanovanj na
Gorici (1.637.000 evrov), energetska sanacija
Zdravstvenega doma Velenje (1.470.100 evrov),
naložbe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda po programu kohezije (868.992 evrov),
vzdrževanje cest po koncesijski pogodbi (808.000
evrov), ureditev športnih igrišč (650.000 evrov),
investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj
(605.000 evrov), naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju
čiščenja odpadnih voda (507.014 evrov), ureditev
male dvorane v Domu kulture Velenje (500.000
evrov) in vzdrževanje objektov Vrtca Velenje

z energetsko sanacijo vrtcev Lučka in Tinkara
(500.000 evrov). Ob tem sredstev, namenjenih
drugim uporabnikom proračuna, ne manjšamo
ali jih celo povečujemo ter še naprej zagotavljamo
ohranjanje in nadgrajevanje vseh standardov, ki
so bili doseženi do letošnjega leta. To med drugim
pomeni, da bomo občani mestne občine Velenje
položnice še naprej lahko brez provizije plačevali
v Mestni blagajni, uporabljali brezplačni mestni
potniški promet Lokalc, brezplačna mestna kolesa
ter obiskovali brezplačno pravno in arhitekturno svetovanje, da bo Mestna občina Velenje
s projektom Čisto moje Velenje v počitniškem
času dijakom in študentom še vedno omogočala
počitniško delo in da bomo ohranili vse programe
socialnega varstva, med katerimi so na primer
javna kuhinja, zavetišče za brezdomce, varna
hiša, stanovanjska skupina ..., ter različne oblike
pomoči socialno šibkejšim občankam in občanom
(na primer enkratna izredna denarna pomoč,
denarna pomoč ob rojstvu otroka, subvencije
najemnin, štipendije, prehranski paketi ...). Pri
načrtovanju proračuna smo natančni in temeljiti,
izjemno pomembno pa je tudi to, da pri njegovi
pripravi sodelujejo vsi uporabniki proračunskih
sredstev. Tako so lahko zastopani vsi, med sabo
kdaj tudi zelo različni interesi občank in občanov,
njihove želje, potrebe in pričakovanja pa v največji
možni meri usklajeni.

podobo promenade v mesto prišle tudi nove
vsebine, da bo prenovljena promenada dejansko
postala kraj srečanj, druženja, dogajanja, priljubljen in prepoznaven velenjski predel. Morda jo
bomo opremili tudi s kakšno galerijo na prostem.
Tisto, ki smo jo to jesen postavili ob Kardeljevem
trgu, ste občanke in občani dobro sprejeli, zato
bomo na podoben način popestrili še kakšen
mestni kotiček.
Kot kaže vaš odziv, je bila prava tudi odločitev, da v mestu poskrbimo za več prireditev na
prostem, namenjenih širokemu krogu občinstva.
Tako jih bomo pripravljali tudi v prihodnje. Leto
2014 bo za Velenje jubilejno leto. Na različne
načine bomo skušali zaznamovati 750–letnico
prve pisne omembe trga Velenje in 55–letnico
slovesnega odprtja novo zgrajenega velenjskega
mestnega središča. Precej novega bo novo leto
prineslo tudi na Gorici, kjer svojo končno podobo
že dobiva velik poslovno stanovanjski objekt. V
letu 2014 bomo z urejanjem mesta in njegove
okolice seveda nadaljevali, nadaljevali bomo tudi
z obnavljanjem cest in komunalne infrastrukture,
z zagotavljanjem novih stanovanj, z urejanjem
mirujočega prometa, z energetsko sanacijo javnih
zgradb ...

Poseben poudarek pa bomo pri
naših aktivnostih prihodnje leto
namenili spodbujanju podjetništva
Vztrajno izboljšujemo storitve,
bogatimo vsebine, množimo projekte in pospeševanju ustvarjanja novih
delovnih mest.
in spreminjamo podobo našega
Naša prizadevanja bodo še naprej razvojno
mesta.
Včasih z večjimi, včasih z manjšimi koraki,
stalno pa stopamo naprej. Letos smo nekaj
korakov naprej naredili tudi na območju Velenjskega in Škalskega jezera ter v Sončnem parku,
kjer smo nedavno odprli veliko pokrito drsališče.
Za nadaljnji razvoj in poživitev obeh teh lepih točk
imamo v občinski upravi še precej načrtov in nekaj
jih bomo uresničili že prihodnje leto. Spodbujeni
z več dobrimi ocenami, ki smo jih na področju
turizma prejeli letos, se bomo oblikovanju novih
turističnih produktov, programov in storitev še
bolj posvetili.
Letos smo začeli tudi s temeljito prenovo
mestnega središča. Verjamem, da bodo z novo

naravnana. In to ne le na področju investicij,
ampak predvsem zaradi naložb v ljudi. Ljudje
so, smo, tisti, ki lahko naredimo mesto uspešno,
atraktivno, perspektivno, prijazno za domačine,
obiskovalce in vlagatelje. In ravno zaradi ljudi
grem novemu letu naproti z dobrimi občutki
in velikimi pričakovanji! Ter s hvaležnostjo do
vseh delovnih in ustvarjalnih občank in občanov,
prostovoljcev, članov klubov in društev, humanitarnih organizacij ... Do vseh, ki sooblikujejo
Velenje in vse tisto, po čemer je Velenje prepoznavno.
Bojan Kontič
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Velenje

Spoštovane občanke in
Socialni demokrati v Velenju odgovorno
vodimo politiko razvoja in istočasno tankočutno spremljamo dogajanje med prebivalkami in prebivalci. Podpiramo vse projekte,
s katerimi omogočamo boljše zaposlovanje,
boljši položaj gospodarskih družb in odpiranje novih delovnih mest. S tem mislim tudi
na predlog župana in občinske uprave, da
smo zmanjšali komunalni prispevek, da so
namenjena tudi sredstva za razvoj podjetništva, sicer majhna, pa vendarle je to namera,
s katero občinski svet in uprava nakazujeta
smer in ukrepanje na območju naše občine.

V

občinskem svetu imamo Socialni demokrati
dvanajst svetnic in svetnikov od skupno
triintridesetih in seveda tudi župana.
Občinski svet dela izjemno dobro, konstruktivno
in soglasno sprejema večino pomembnih sklepov.
V teh dneh potekajo tudi obiski v krajevnih
skupnostih, ki jih sami imenujemo »Koalicija z
občani«. Svetniška skupina Socialnih demokratov
se tako udeležuje pogovorov s krajankami in
krajani, kjer poročamo o svojem delu v preteklem
obdobju in prisluhnemo njihovim predlogom,
kaj bi še morali v njihovem okolju postoriti. Ti
dogodki so dobro obiskani. Dobivamo zelo veliko
dobrih predlogov, ki jih bomo vključili v naše delo
in ki bodo del programa Socialnih demokratov za
naslednje volitve.
V Državnem zboru Republike Slovenije imamo
Socialni demokrati deset predstavnikov od
skupno devetdesetih. V Vladi Republike Slovenije
imamo ministrico in dva ministra. Socialni demokrati tudi v državnem zboru delamo odgovorno,
konstruktivno in poskušamo vnesti v sprejete
zakone naš program, ki se odraža zlasti v socialni
noti, zagotavljanju socialnih transferje, zagotavljanju pogojev za izobraževanje, kulturo, šport
in seveda tudi za odpiranje novih delovnih mest.
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občani!

V tem obdobju je zelo odmeven
odstop Komisije za preprečevanje
korupcije, ki je posledica niza
dogodkov v preteklem letu.
Začenši od takrat, ko je bilo dano poročilo o
nedokazljivem izvoru premoženja Janeza Janše
in prav tako nedokazljivem delu premoženja
Zorana Jankoviča. Posledica tega je bil odstop in
kriza vlade ter seveda sestava nove vlade, ki jo
sestavljajo Socialni demokrati, Desus, Pozitivna
Slovenija in Državljanska lista.
Kriza vlade je bila posledica splošne krize v
naši državi, tako gospodarske kot seveda tudi
politične, predvsem pa finančne in krize vrednot.
Vlada Alenke Bratušek je sestavljena iz štirih
zelo različnih strank, zato je v tej vladi potrebno
sprejemati ogromno kompromisov in dogovorov.
Delo ni niti približno enostavno. Pa vendarle
je koalicija trdna in zelo odločno predlaga in
sprejema v državnem zboru vse zakone, ki jih
potrebujemo. Kriza seveda ni samo v Sloveniji,
je posledica globalne krize. Če hočemo krizo
premagati, moramo sami storiti največ in sprejeti
tiste ukrepe, ki bodo morali na žalost zarezati tudi
v pridobljene pravice mnogih državljank in državljanov. Zato smo v parlamentu sprejeli proračun
za leti 2014 in 2015, prav tako tudi zakon o izvrševanju proračuna in množico drugih zakonov, s
katerimi se preprečuje korupcija in kaznuje tiste,
ki so neupravičeno pridobili premoženje. Sprejeli
smo tudi nepriljubljen davek na nepremičnine, s
katerim skušamo lastnike premoženja obdavčiti
in na ta način prispevati del sredstev za stabilizacijo javnih financ.
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Zadnje pozitivne ocene Evropske
komisije kažejo, da so bili
sprejeti določeni pravi ukrepi in
da še sprejemamo ukrepe, s katerimi
se borimo proti krizi in s katerimi
bomo pomagali gospodarstvu in
bančništvu.
V državnem proračunu je vse pripravljeno, da
bi lahko sanacijo bank, tudi skozi slabo banko,
izvedli hitro in učinkovito ter da bi banke očistili
vseh slabih naložb, pri tem pa tudi poiskali vse
odgovorne za slabo vodenje. Probanka in Faktor
banka sta preizkusni kamen in sta zaradi slabega
portfelja v fazi likvidacije, ki je kontrolirana in
načrtovana. V državi zaradi tega ne bo panike
in vlagatelji so lahko brez skrbi za svoje vložke.
Pri ostalih bankah bodo stresni testi pokazali, na
kakšen način jih bo potrebno reševati.
Opozicija igra vedno izjemno pomembno
vlogo. Morala bi pomagati korektno in konstruktivno pri sprejemanju odločitev tako, da bi zakoni
boljši. Ko smo leta 2012 biti mi v opoziciji, smo
pogosto predlagali pripombe in vložili amandmaje, ki niso bilo sprejeti, pa vendar je bilo delovanje opozicije bistveno drugačno kot je sedanje.
Sedanja opozicija nam prireja s poslovniškimi
zapleti zelo dolge seje, ki trajajo po cele dneve
in noči. Vendar smo vztrajni in na koncu vedno
sprejmemo vse potrebne sklepe. To je dokaz, da
je pozicija v stanju izpeljati svoje naloge.
Državni svet Republike Slovenije je sprejel kar
nekaj odložilnih vetov na nekatere zakone, tudi

na zakon o davku na nepremičnine in na zakon
o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti. Pa
vendar smo kljub zapletom in obstrukciji opozicije oba zakona ponovno potrdili. S tem smo
postavili temelje za normalen razvoj in pogoje
delovanja države in institucij v letu 2014. Zadnji
statistični podatki kažejo, da se je padec družbenega proizvoda zmanjšal in da je bistveno
manjši od napovedanega. Prav tako se je povečalo število zaposlenih. To so dobri kazalci. Če
pri tem upoštevamo pozitivne signale in ocene
naših sprejetih ukrepov, potem lahko verjamemo,
da smo Slovenci sposobni sami sprejeti vse tiste
ukrepe, s katerimi bomo tudi sami krojili svojo
usodo, ne da bi nam kdo od zunaj povedal kdaj
in kako moramo kaj narediti.
Pred nami so decembrski prazniki, božič in
novo leto. Pred nami je leto, od katerega veliko
pričakujemo. Spomladi leta 2014 bodo evropske
volitve. Jeseni 2014 tudi lokalne. Ponovno bomo
volili župana in članice ter člane občinskega sveta.
Želim si, da bi se volitev udeležili in se prav odločili.

Zahvaljujem se vam za izkazano zaupanje
in vam želim, da bo leto 2014 prijazno in po
vaših željah. Srečno!
Srečko Meh,
predsednik Območne organizacije
Socialnih demokratov Velenje in
poslanec Socialnih demokratov v Državnem zboru
Republike Slovenije

3

Socialni demokrati, 18.12.2013, barve: CMYK, stran4

Velenje

Evropska poslanka
mag. Mojca Kleva Kekuš
Evropska poslanka mag. Mojca Kleva Kekuš
je v politiko vstopila zelo mlada. Svoje prve
politične izkušnje je začela nabirati v koprskem občinskem svetu. Kot prva Slovenka
se je zaposlila v Evropskem parlamentu kot
svetovalka za širitev EU. Je podpredsednica
Socialnih demokratov. Evropska poslanka
je postala 9. maja 2011. Zase pravi, da je
levičarka po srcu in da se zaveda, da si ljudje
v vsesplošni krizi želijo drugačno Evropo, v
Sloveniji pa tudi drugačno politično kulturo.
Povprašali smo jo, kako ocenjuje svoje delo
v tem času?

nad ženskami in nasilju v družini, ki predstavlja
prvi pravno zavezujoči instrument EU, ki od vlad
zahteva, da preprečijo, odpravijo in kaznujejo
zločin nasilja nad ženskami.

Katere naloge ste si še zadali?
Sodelujem tudi v različnih interesnih skupinah,
ki na bolj neformalni ravni skrbijo za pravice državljank in državljanov. Na primer v medstrankarski
skupini za pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in
transspolnih oseb. Dejavna sem tudi v skupini
za boj proti osteoporozi, Alzheimerjevi bolezni

Nase ste opozorili maja letos, ko ste stopili
pred svoje kolege s poročilom proti davčnim
oazam, utaji davkom in davčnim goljufijam.
Vaše poročilo so poslanci in poslanke
podprli skoraj soglasno. Kako to komentirate?
Podpore sem bila zelo vesela. Tema je izjemnega pomena. Problem davčnih utaj in goljufij
v EU je težak 1000 milijard letno. To je enako
sedemletnemu proračunu Unije. Vsota denarja,
ki se tako izgubi, pomeni višji znesek kot ga vse
evropske države skupaj porabijo za svoje zdravstvene sisteme. Evropski parlament je naredil prvi
korak. Sedaj je na državah članicah, da ukrepajo.

Kakšno je vaše mnenje o prihajajočem
sedemletnem finančnem okviru EU? Bo nov
evropski proračun kos izzivom, s katerimi se
sooča Unija?

T

ri leta minejo izjemno hitro. V tem času
sem dodobra spoznala delo vseh evropskih
institucij. Delujem v treh parlamentarnih
odborih. Odbor za ekonomske in monetarne
zadeve je glavni odbor parlamenta, ki se ukvarja
predvsem z reševanjem ekonomske in gospodarske krize. Zakonodaja glede nove bančne unije,
davčnih goljufij, finančnih transakcij, reševanja
evra in ostalih post-kriznih ukrepov je urgentno
na naših mizah. Drugi, Odbor za regionalni
razvoj je za Slovenijo zelo pomemben. V njem
potekajo poganja o razdelitvi evropskih strukturnih sredstev. Odločamo o programih, ki bodo
v prihodnje financirani iz EU sredstev. V Odboru
za pravice žensk in enakost spolov pa pravim, da
delam »za dušo«. Že od nekdaj se zavzemam
za enakopravnost spolov. Ženske morajo biti
za enako delo enako plačane kot moški. Dana
nam mora biti možnost uskladitve zasebnega in
poklicnega življenja. Povsod opozarjam na nasilje
nad ženskami. Pred nekaj meseci sem pozvala
našo vlado, naj čim prej ratificira Konvencijo
Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju
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ter Parkinsonovi bolezni. In glede na to, da je v
Sloveniji še vedno pereča azbestna problematika,
sem se vključila tudi v aktivnosti evropske zveze
sindikatov azbestnih bolnikov.

Kakšno pa je vaše vsakodnevno življenje v
Bruslju?
Zelo dinamično. V Evropskem parlamentu se za
vse odločitve išče kompromis, kar pomeni veliko
pogovorov in usklajevanja. Svoje odločitve vedno
sprejemam na podlagi načel in vrednot, v katera
globoko verjamem. Želim si boljšo evropsko
družbo. Družbo, ki bo temeljila na enakopravnosti, solidarnosti in demokratičnem soodločanju. Družbo, ki bo vodila k trajnostnem razvoju
in zeleni rasti. To posledično pomeni, da veliko
časa preživim na raznih srečanjih, kjer skušam
prepričevati in svoje ideje spraviti v zakonodajno
realnost. Ni vedno lahko.

Realnost krize nas je v tokratnih težkih pogajanjih pritisnila v kot. Nad končnim dogovorom
o obsegu proračuna nisem navdušena. A ga
podpiram, ker ostaja instrument za realizacijo
investicij ter kohezijskih in razvojnih programov,
ki bi jih države članice v kriznih časih hitro črtale.
To je za naše občine, ki evropski denar za investicije še kako potrebujejo v teh težkih časih
izkopavanja iz krize, dobra novica. Pomembno
je tudi to, da lahko v prihodnjem obdobju pričakujemo več fleksibilnosti pri prenosu finančnih
sredstev med leti, programskimi naslovi in med
postavkami proračuna. To je ključen ukrep, ki bo
v prihodnje dovolil, da bomo lahko v času krize
dejansko črpali več milijonov evrov, ki bi drugače
ostali nedotaknjeni. Proračun bo prinesel, poleg
že dogovorjenih 6 milijard evrov, še dodatne 2,5
milijarde evrov sredstev za boj proti brezposelnosti mladih. Omogočil bo povezovanje privatnih
in državnih investicij ter tako vzpostavil financiranje večjih projektov predvsem na področju
infrastrukture, podnebnih sprememb in raziskav.

Kaj pa reševanje krize? Ste zadovoljni s tem,
kjer smo danes? Kakšne so vaše napovedi in
predlogi?
Že peto leto beležimo najhujšo gospodarsko
krizo v zgodovini EU. Strogo varčevanje in
zategovanju pasu se je izkazalo za neprimerno.
Imamo široko paleto strokovnih dokazov, da je v
okoliščinah, ko je bančni sektor disfunkcionalen
in ko je strah pred tveganjem izredno visok,
varčevalna strogost le pot do stagnacije. Evropa
se mora lotiti reševanja razlik v konkurenčnosti
med EU gospodarstvi. Konkretno vidim rešitve
v treh ciljih. Čim prej moramo doseči pametno
fiskalno konsolidacijo, ki vrača zaupanje v EU, ki
izkorišča nove prihodke, ščiti bistvene naložbe in
išče prihranke na proračunskih področjih, kjer se
povzroči najmanj škode za agregatno povpraševanje ter minimizira negativen socialni efekt.
Srednjeročno moramo zagotoviti, da se izvaja

tudi usklajena evropska strategija za pospeševanje naložb, osredotočena na posodobitev infrastrukture, vlaganja v človeški kapital in postavitev
temeljev za pametnejšo, bolj zeleno Evropo. In
dolgoročno moramo najti tudi rešitev za težave,
ki so povzročile krizo: regionalne razlike v produktivnosti in naraščajoča neravnovesja med plačami
in dobički, ki so ustvarila prekomerno odvisnost
od kreditov za ohranjanje umetno ustvarjenega
povpraševanja.

Kaj bi svetovali današnjim mladim, ki se
soočajo z veliko brezposelnostjo?
Bodite proaktivni, iščite delovne izkušnje že med
študijem in naučite se tujih jezikov! Pomembno
je, da se mladi dodatno izobražujejo, da hodijo
na neformalne dogodke, da se »mrežijo« in
spoznavajo. Nabiranje delovnih izkušenj je res
pomembno. Tudi v moji pisarni v Bruslju lahko
opravljajo dvomesečno plačano prakso. V letošnjem letu sem imela pet praktikantov. Problem
brezposelnosti mladih je eden najbolj perečih
problemov, s katerim se soočamo v EU. Sama
sem si na vse kriplje prizadevala, da bi v pogajanjih o črpanju iz Evropskega socialnega sklada
v prihodnje zagotovili, da morajo države članice
za brezposelnost in socialne politike nameniti vsaj
minimalnih 25% celotnega proračuna kohezijske
politike. Na koncu smo v pogajanjih pristali na
23,1%.

Vam sploh ostane še kaj prostega časa?
Kako ga najraje preživljate?
V družbi prijateljev. Imam veliko prijateljev
različnih narodnosti in z veseljem se odzovem
njihovemu povabilu. Rada preizkušam tradicionalne dobrote njihove domovine. Seveda pa
tudi sama z možem večkrat prirediva »slovenski
večer«, kjer ponudiva naša vina in slovenske jedi,
ki jih sama pripraviva.

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si
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Blok
6
TEŠ
intervju z direktorjem družbe TEŠ Petrom Dermolom
Gospod Peter Dermol – vodenje Termoelektrarne Šoštanj ste prevzeli 11. aprila 2013.
Vsak dan spremljamo v medijih same negativne novice o TEŠ, zlasti o projektu blok
6 TEŠ? Ali sploh lahko v takšnih pogojih
vodite gospodarsko družbo in poleg tega še
tako zahtevno investicijo?
Na nek način se človek navadi živeti s tem,
da o sebi in o družbi v kateri deluješ, slišiš same
negativne novice. Seveda to ne pomeni, da se s
tem tudi sprijazniš. Že od vsega začetka svojega
direktorovanja se zavzemam za to, da bi širši
javnosti prikazali okoljske in gospodarske pozitivne učinke projekta bloka 6 in njegov doprinos
skupini Holdinga slovenskih elektrarn (HSE) in
slovenskemu elektroenergetskemu sistemu. Na
žalost nam tega prepričanja še ni uspelo razširiti
do te mere, da bi se zaupanje v ta projekt povečalo. Razlog je, da se določene interesne skupine
z močnimi ozadji na vsak način trudijo medijsko

uničiti ta projekt, saj so izolirani od vpliva odločanja in sprejemanja odločitev. Veseli pa me, da
so si energetski strokovnjaki enotni in nam priznavajo, da brez bloka 6 elektroenergetski sistem ne
zadosti potrebam, ki so v Sloveniji. Konec koncev
gre za 1/3 proizvedene električne energije v
Sloveniji. Težava je ta, da se zaradi »umazanega«
imena TEŠ, nihče ne želi izpostavljati tematikam
o pomenu TEŠ za Slovenijo. Ponosni smo lahko,
da se kljub vsem preprekam projekt blok 6 nadaljuje, še posebno, ker je to dejansko edini projekt
v Sloveniji, ki se izvaja. Slaba stran tega je, da se
vsa negativna energija, ki je nastala kot posledica
gospodarske in socialne stiske danes prenaša
na ta projekt. V Sloveniji smo znani po tem, da
vedno grajamo tiste, ki nekaj delajo in ustvarjajo,
pri miru pa pustimo tiste, ki so neaktivni in neinovativni.

Ko ste v parlamentu razkrili svoje ugotovitve, smo pričakovali, da bo investicija
stekla nemoteno naprej. Nepravilnosti bodo
raziskali pristojni organi in sprožili ustrezne
sankcije. Nič ni bilo govora, da financiranje
investicije v tako velikem deležu kot v teh
dneh (okoli 10.12.2013) poročajo mediji?
Nam lahko pojasnite, kaj se je zopet
spremenilo?
Tudi sam sem bil tega mnenja. Za ta projekt se
ve že vsaj deset let tako, da bi morali biti na vse
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potencialne nevarnosti v projektu ustrezno pripravljeni. Je kar nekako nedopustno in neprijetno,
ko čez noč ugotoviš, da nimaš več na razpolago
finančnih sredstev za nadaljevanje projekta. Res
je, da smo v letošnjem letu morali poplačati vse
obveznosti iz preteklih let, kar je bila dediščina
preteklega vodenja, vključno s stroški suspenza,
ki ga Alstom uvedel pred letom dni. Ocenjuje
se, da bo vseh teh stroškov okoli 60 mio EUR.
Seveda teh sredstev nismo imeli v poslovnem
načrtu družbe, tudi v Noveliranem investicijskem
planu rev. 5 jih ni bilo predvidenih. Ampak TEŠ in
HSE sta te obveznosti morala poravnati. Težava
je nastopila konec meseca oktobra 2013, ko
smo s strani HSE dobili obvestilo, da ne bodo
izvedli dogovorjene dokapitalizacije. Teh dogovorjenih sredstev do danes nismo prejeli. Ker TEŠ
lastnih sredstev nima na razpolago, smo nekako
nemočni. Vrata do bank pa so nam zaprta, saj v
skupini HSE še ni izdelanih dolgoročnih projekcij
poslovanja, katere bi sicer morali imeti zaključene

že v mesecu maju. Seveda smo takoj pristopili k
pogovorom s HSE s pozivi, da poiščemo potrebna
finančna sredstva, vendar se kljub obljubam ni
ničesar spremenilo.

Vsa ta pogajanja glede cene premoga,
glede cene elektrike. Šaleška dolina pa prav
tako utemeljeno pričakuje, da bo poleg
emisij, ki smo jih dolžni prenašati njeni
prebivalci od industrije, ki že leta zalaga
celo Slovenijo z 1/3 potrebne električne
energije, nekaj dobili povrnjenega v dolino?
Za razvoj Slovenije smo v Šaleški dolini
plačali ogromen davek. Potopljene so bile
vasi, še vedno ne moremo razpolagati z
degradiranimi površinami … Vedno nam
očitajo, saj imamo zaradi tega delovna
mesta, pa vendar v TEŠ-u ,v PV-ju kot tudi
v Gorenju ne delajo le Šalečani … Kako to
komentirate?
Tukaj ne gre za pogajanja okoli vhodnih
podatkov (cena premoga, EE, CO2 kuponov,
ipd.), ampak gre za neodločnost in taktiziranje.
Na vsak način se skuša prikazati TEŠ, kot tudi
projekt bloka 6 kot nepotreben in ekonomsko
nesprejemljiv. Ker jim tega do sedaj še ni uspelo
dokazati, imajo edino možnost to, da spreminjajo
vhodne podatke toliko časa, da bodo projekt
prikazali v rdečih številkah. Nerazumljivo je, da v
mesecu oktobru pridobiš dokument s potrjenimi
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vhodnimi podatki, potem pa čez tri tedne, ko je
Noveliran investicijski plan rev. 6 že zaključen in iz
katerega je razvidno pozitivno poslovanja bloka
6, isti ljudje ugotovijo, da številke, ki so jih sami
posredovali za pripravo tega plana ne držijo.
Neodgovorno je, da mene kot direktorja TEŠ
silijo v to, da zavestno povzročim družbi TEŠ za
več deset milijonov evrov gospodarske škode. Te
odgovornosti ne morem prevzeti.
Rušenje poslovnega izida v TEŠ pa seveda
posredno vpliva tudi socialno varnost, na sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Brez sredstev si
prisiljen znižati števila zaposlenih, znižati sredstva
lokalnim skupnostim. V prvi vrsti moramo zaščititi
delovna mesta v TEŠ, pritiski po zniževanju števila
zaposlenih so veliki. V TEŠ smo za zaščito delovnih
mest in iskanja novih poslovnih učinkov pripravili
nabor ukrepov za optimizacijo in racionalizacijo
poslovanja, ki temelji na izkoriščanju potencialnih
virov, kjer bi ustvarjali nove poslovne učinke in
odpirali nova delovna mesta. Ni potrebno ugibati,
da so se nekateri izven Šaleške doline posmehovali, ampak sem prepričan, da je to plod slovenske
»favšije«. V naši dolini smo znani po trdem delu,
ustvarjanju, zato smo tarča mnogih, ki tega ne
zmorejo.
To se vidi tudi v sanaciji našega življenjskega
okolja. Sanirali smo ga sami. Nič nam niso pomagali tisti, ki nam danes očitajo, da s svojimi dejanji
povzročamo okoljsko škodo. V časih, ko smo
dejansko živeli v močno onesnaženem okolju teh
nasprotnikov ni bilo. Danes pa so ti ljudje videli
kapital in svoj interes pri projektu bloka 6 in ker
ga ne morejo uveljavljati, so pričeli opozarjati na
škodo, ki naj bi jo s svojimi dejanji povzročali.
TEŠ kar nekaj lastnih sredstev namenja sanaciji
okolja, tudi v obliki odškodnin občinam, ki pa so
mizerne v primerjavi z občinami, kjer stojijo ostali
energetski objekti.

Očitajo vam, da so stroški investicije strmo
naraščali. Kje so še možni prihranki? Kako
komentirate študijo PWC-ja, ki jo je naročil
HSE? Bo potrebno odpuščati ljudi?
Stroški investicije niso strmo naraščali, saj je
ta vrednost bila predstavljena že v Noveliranem
investicijskim programu rev. 2 meseca marca
2009. Je pa res, da bi lahko bila z večjim in bolj
odločnim angažmajem odgovornih oseb, z bolj
taktičnimi dogovori ta vrednost nekoliko nižja,
kot je danes. Ampak danes imamo, kar imamo,
na tem moramo delati. Ravno pred dnevi smo
dobili ponovno potrditev mednarodne neodvisne
revizijske hiše, da je investicijska vrednost projekta
primerljiva z ostalimi tovrstnimi projekti v svetu.
Glede na finančno stanje skupine HSE smo se
vsi direktorji v skupini zavezali, da bomo pripravili
nabor ukrepov za optimizacijo poslovanja.

TEŠ je s predvidenimi ukrepi v naslednjih
treh letih predvidel prihranke v višini
več kot 60 mio EUR. Nobena izmed
ostalih družb v skupini ni prikazala tako
konkretnih številk. Naš nabor ukrepov
temelji tudi na izkoriščanju razvojnih
potencialov, prodaji lastnega znanja in

izkušenj, iskanju in izkoriščanju sinergijskih
učinkov. Izkušenj, znanja, sposobnosti
in odločnosti imamo veliko, kar je v teh
težkih časih najbolj dragoceno. Tega nam
nihče ne more odvzeti.
Primerjalna PWC študija je bila pripravljena na
podlagi enega »pisarniškega« obiska predstavnikov PWC v TEŠ. Bila je narejena zelo na hitro in
kar je najpomembneje brez upoštevanja specifik
posameznih podjetij. Nihče nas ni vprašal, kako
je urejen sistem transporta produktov, transporta
premoga, od kod in na kakšen način pridobivamo
procesno vodo, na kakšen način imamo urejen
sistem hlajenja generatorjev, kako spremljamo in
saniramo delovno in življenjsko okolje, kaj realizacija te analize pomeni za zagotavljanje razpoložljivosti in zanesljivosti proizvodnih enot, ipd. Vsi
omenjeni procesi zahtevajo strokoven kader, ki
mora biti nenehno na razpolago 24 ur na dan. Te
vidike so enostavno spregledali. Študija, ki je bila
pripravljena je uporabna v državah, kjer imajo več
takšnih termoenergetskih objektov. V Sloveniji
imamo na žalost samo TEŠ. Tovrstna študija bi
bila zelo uporabna in koristna, če bi bila temeljito
in kvalitetno pripravljena.

Bi še kaj dodali? Kakšno pozitivno novico za
naše bralke in bralce?
Krizni časi so prinesli spremembo v načinu in
razmišljanju našega življenja. Ne smemo izgubiti kompasa, ampak moramo verjeti v tisto kar
delamo, vztrajati v smeri realizacije zastavljenih
ciljev. Medsebojno spoštovanje in solidarnost
nam bosta v veliko pomoč, da bomo zastavljene
cilje dosegli ali celo presegli. Živimo v prelepem
življenjskem in delovnem okolju, ohranjajmo in
razvijajmo ga tudi v letu 2014.
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Politika in mladi
Kolikor je ljudi, toliko je različnih mnenj o
politiki. Kaj je politika? Obstaja tudi lepo
število šal na to temo. Mi smo pogledali v
Wikipedijo, prosto spletno enciklopedijo, ki
jo lahko ureja vsakdo. 8. decembra 2013 tam
piše: »Politika (v ožjem smislu) je usmerjanje
družbe s pomočjo države. V širšem smislu
pa politika pomeni usmerjanje človekove
dejavnosti katere koli vrste v določeni
smeri, t.j. za uresničevanje določenega cilja.
Za politično delovanje je značilno, da je
odločanje in izvajanje odločitev odvisno od
mreže formalnih in neformalnih povezav
med osebami (akterji). Politično delovanje v
sodobnih družbah ni enotno, zato je upravičeno govoriti o politikah, v množini.« V Sloveniji še vedno obstaja trend nezanimanja
mladih za politiko. Prav tako je politika med
mladimi dokaj nepriljubljena tema. Razne
raziskave narejene v Sloveniji sporočajo, da
za mladino velja do politike nizka stopnja
zainteresiranosti. V povprečju je le 3 % vprašanih mladih opredelilo politiko kot zelo
pomembno. Podobno sliko je moč zaslediti
tudi v državah EU.

V stranki SD imamo kar nekaj mladih
članic in članov,simpatizerk in
simpatizerjev, ki so aktivni pri oblikovanju
politik. Nekatere izmed njih smo
povprašali, kaj je botrovalo k temu, da so
se nam pridružili, glede na dejstvo, da je
»politika« pri mladih nepriljubljena.
Adnan Glotić je doktor znanosti na področju
elektroenergetike. Pridružil se je svetniški skupini
SD v Svetu Mestne občine Velenje. Pravi, da
zaradi ljudi, da se med nami počuti prijetno,
dobro povezano in kot enak med enakimi. Da nas
povezujejo enake vrednote: solidarnost, enakopravnost in socialna pravičnost. Gašper Škarja
je magister pravnih znanosti. Pravi, da smo ga
prepričali z idejo o večjem vključevanju mladih
v aktivno odločanje o prihodnosti naše doline, z
mnenjem, da lahko mladi s svojo energijo veliko
ponudimo okolju, v katerem živimo. Zdravka
Vasiljević Rudonić, univerzitetna diplomirana
pravnica končuje magistrski študij na Fakulteti
za upravo v Ljubljani in trenutno najbolj uživa v
vlogi ponosne mamice. Pravi, da se je Socialnim
demokratom pridružila zaradi možnosti sooblikovanja in soustvarjanja na lokalnem nivoju,
da lahko tako sodeluje pri tkanju boljšega jutri,
ker se njen glas sliši in kjer jo zares poslušamo.
Dimitrij Amon je prvič prestopil prag sedeža
stranke pri svojih osemnajstih letih, leta 1998. Še
vedno se spomni svojih besed, da je prišel delat in
da ne želi biti le številka. Danes pravi, da bo vedno
politično aktiven član stranke, ki bo mislil s svojo
glavo in to povedal na glas. Tudi zato je član Socialnih demokratov. Alma Glotić je podiplomska
študentka magistrskega študija 2. stopnje, smer
medijske komunikacije, na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru.
Na kratko je odgovorila, da se nam je pridružila,
ker se njeno videnje sveta sklada z vrednotami in
načeli, ki jih zagovarjajo Socialni demokrati.
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1. Politično udejstvovanje med mladimi ni priljubljeno. Zakaj
meniš, da je temu tako?
Dr. Adnan Glotić:
Politika je v zadnjih letih dobila precej negativen prizvok, ki pa je v teh
izjemno zahtevnih časih še toliko bolj izrazit. Negativne zgodbe nas obkrožajo in dnevno bombardirajo mnogo pogosteje kot tiste pozitivne. To zelo
učinkovito zatira znake optimizma, četudi se včasih celo pojavijo. Zlasti pri
mladih. Mladi poleg tega namenjamo ogromno energije v urejanje osnovnih
življenjskih pogojev, v reševanje eksistencialnih vprašanj in se borimo za
zagotovitev socialne varnosti, za delo. Ker je le-tega iz dneva v dan manj,
se veliko mladih odloča tudi za odhod v tujino. Poleg vsega naštetega in z
očmi uperjenimi daleč naprej v prihodnost, mnogi v marsičem, med drugim
tudi politiki, ne vidijo smisla in nimajo prave volje, da se začnejo ukvarjati s
tistimi zadevami, ki so v primerjavi s prej naštetim, pravzaprav vsaj na prvi
pogled povsem obrobne.
'Mag. Gašper Škarja:
Žal smo mladi največji talec trenutnega družbenega stanja, kjer je prihodnost precej negotova, politika pa iz dneva v dan izgublja zaupanje ljudi.
Mogoče je problem tudi v tem, da so interesi mladih v politiki premalo
zastopani in smo mladi zaradi tega izgubili upanje v politiko.
Zdravka Vasiljević Rudonić:
Večina mladih ima danes odklonilen, negativen odnos do politike, verjetno
tudi zaradi politikov. Temu botruje tudi ekonomski položaj, v katerem se je
znašla naša generacija. Položaj, v katerem čedalje več izobraženih mladih
ljudi s težavo najde zaposlitev, položaj, v katerem si dvoje mladih, predvsem zaradi slabih tržnih razmer, ne more privoščiti zasnovanja družine ...
Kljub temu pa je na številnih vseslovenskih vstajah lani sodelovalo ogromno
mladih. Na teh vstajah so mladi vendarle sooblikovali družbeno in politično
klimo v državi. S svojim prispevkom so vplivali na potek nadaljnjih političnih
dogajanj v državi in to lahko štejemo za politično udejstvovanje. Drugačno,
a vendarle politično udejstvovanje.
Dimitrij Amon:
Ko sem se jaz vključeval v politiko je bila politika enako nepriljubljena
oz. mlade ni zanimala. Danes nekaterim mladim politika smrdi, ker menijo,
da je skorumpirana in namenjena ožjemu krogu ljudi. Mnenja so tudi, da
se tako ali tako ne da nič spremeniti. Poleg tega pa obstaja še druga vrsta
mladih, ki se v politiko ne želi spuščati, ker so mnenja, da bodo dobili politični pečat, da bodo s tem zaznamovani za vse življenje, kar jim bo večkrat v
težavo kot v pomoč. Predvsem pri iskanju službe. Najbolj žalostno je to, da
so to visoko izobraženi mladi.
Alma Glotić:
Negativna konotacija pojma politika je lahko povezana z upadom politične zainteresiranosti mladih za politiko. Trenutno vlada slabo mnenje o

politiki. Politika v primerjavi z ostalimi življenjskimi področji zavzema zelo
nizko stopnjo pomembnosti med mladimi. Ravno nepoštenost in nemoralnost posameznikov med drugim odvrača mlade od politične participacije in povzroča nezaupanje v sistem, demokratične institucije in njihove
predstavnike. Pasivnost mladih, njihova negotovost, apolitičnost in individualizacija so kazalniki, ki kažejo na to, da nam primanjkuje nacionalna
strategija in dober razmislek o motivaciji mladih za udejstvovanje v politiki.
Mladi želijo, da bi bile njihove ideje slišane, vendar temu na žalost ni tako.
Tu se pojavi skepticizem glede možnosti vplivanja in doseganja sprememb.
Ravno občutek nemoči pa bi lahko bil eden izmed dejavnikov, da se mladi
politično ne udejstvujejo. Nizka je tudi politična informiranost mladih, saj se
mladi redko pogovarjajo o politiki, slabo spremljanje politike pa vodi v slabo
poznavanje političnega dogajanja.

2. Kaj zate pomeni politika?
Dr. Adnan Glotić:
Politika zame osebno predstavlja enega izmed vzvodov, ki tako posamezniku kot tudi skupinam omogoča participacijo pri odločanju, lažjemu
plasiranju idej in njihovem uresničevanju, možnost in priložnost ustvarjati in
soustvarjati boljše pogoje in okolje v katerem živimo.
Mag. Gašper Škarja:
Politika je zame prostor, kjer lahko pozitivne ideje zaživijo in se udejanjijo.
Politika bi morala biti usmerjena v stalen medsebojni dialog z namenom
nenehnega družbenega razvoja in napredka za boljši jutri.
Zdravka Vasiljević Rudonić:
Politika ni zgolj poklicno ukvarjanje z upravljanjem države v ožjem smislu.
Je veliko več. Je človekov, posameznikov odnos do družbe, do okolja v
katerem živi, stisk ljudi, lastnega socialnega položaja in tako naprej. Politika
ima torej obširen značaj. Namreč, vsak izmed nas ima neko stališče do aktualnih dogajanj. Pomembno pa je, da svoje stališče in prepričanje izrazimo,
seveda na primeren način. Hkrati pa je pomembno, da nam je mladim tudi
dana možnost ne samo izražati svoja stališča, temveč tudi priložnost participacije pri oblikovanju politik.
Dimitrij Amon:
Politika je zame sklepanje kompromisov za doseganje skupnih ciljev, od
katerih imajo korist ljudje.
Alma Glotić:
Politika je zame način za doseganje sprememb v skupnosti. Menim, da
sta zainteresiranost za politiko in informiranost o politiki ključni za aktivno
politično participacijo. Mladim manjka zavedanje, da lahko s svojo vključenostjo in angažiranjem uveljavijo svoje vrednote, oblikujejo in spremenijo
svoje okolje.

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si
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S

vet Mestne občine Velenje je na svoji zadnji seji v letošnjem
letu soglasno potrdil Spremembe in dopolnitve Lokalnega
programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje
“MLADI V KORAK S ČASOM 2010-2015”, strategija za mlade v
Mestni občini Velenje. V marsikaterih sredinah se še vedno ukvarjajo z vprašanjem, kakšno vlogo nameniti mladim. V Velenju smo
drugačni. V letu 2007 so se zbrali vsi podmladki političnih strank
in druge zainteresirane skupine mladih in ustanovili Mladinski svet.
Skupaj so pripravili svojo strategijo. V občinskem proračunu so
svetniki na predlog župana za programe mladih namenili finančna
sredstva. Mladinski center Velenje je eden izmed primerov dobrih
praks glede organizacije in projektov v Sloveniji. Mladi imajo
tudi svoje stalno delovno telo občinskega sveta. Naj zaključim z

Dimitrijevim kratkim poročilom za 2013: »Leto se ocenjuje kot
uspešno. Po zaključenih razpisih za mladinske projektne aktivnosti
in sledenjem strategije za mlade v Mestni občini Velenje, ki sta bila
skupaj težka 45.600 € in sta potekala v mesecu februarju, smo
mladi pripravili revidiranje strategije za mlade v mesecu mladosti,
mesecu maju. Ponovno smo izvedli delavnice, na katere smo povabili mlade. Spisali dokument, pripravili spremembe strategije in
pravilnika ter vse skupaj poslali na obravnavo v mestni svet. Poletje
je bilo čas dogodkov in festivalov, tako smo se mladi zaposlili z njimi
in jih vse v celoti tudi izpeljali. Jesen je bil čas vpisov v šole, občina
pa je v tem času pripravila tudi razpis za štipendije. Za ta namen je
občina iz proračuna namenila 40.000 € in tako podelil štipendije 54
študentkam in študentom, razvojno prednostnih poklicnih usme-

ritev, posebej nadarjenim in tudi družbeno angažiranim. Mladi iz
Velenja, z optimizmom zremo v prihodnost.«

»Občinski proračun v letu 2014 za mlade
povečuje sredstva, na razpisih bomo lahko s
projekti za mlade kandidirali in počrpali sredstva
kar do višine 50.000 EUR, za štipendije pa bo
prav tako namenjeno več sredstev in sicer kar
50.000 EUR. Mladi v Velenju, leta 2014 zagotovo
ne bomo stali križem rok.«
Andreja Katič

Na predlog župana ponovno znižali
komunalni prispevek ter sprejeli
odlok o spodbujanju podjetništva

V

osnutku Strategije razvoja Slovenije
2014-2020 je v uvodu povzeta analiza
stanja:«Živimo v času, ko globalna
gospodarska in finančna kriza močno določa
oblikovanje politik, tako na nadnacionalni ravni,
kot tudi na nacionalnih ravneh. Prav tako pa se
globalno in lokalno soočamo s številnimi izzivi
in dolgoročnimi trendi. Pomemben dejavnik,
ki bo v prihodnje vplival na razvoj politik, je
seveda tudi spremenjeno razmerje moči na
globalnem polju gospodarskih akterjev, predvsem je tu potrebno omeniti hitro razvijajoče se
države. Ob bok navedenemu moramo postaviti
tudi problem podnebnih sprememb in druge
naraščajoče pritiske na okolje ter naravne in
druge nesreče. Poleg tega se soočamo z naraščajočimi cenami surovin in energentov ter vse
nižjimi cenami električne energije. Okolja tako
ne moremo več obravnavati le kot dejavnika
omejevanja rasti, ampak kot razvojno priložnost
za novo razvojno paradigmo, ki išče sinergije
med cilji na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju. Vse večji problem predstavljata
tudi volatilnost cen in nestabilnosti kmetijskih
trgov. Pomemben element predstavljajo tudi
spremembe v demografski strukturi (staranje
prebivalstva in vzporedno zmanjševanje deleža
delovno aktivnih prebivalcev) in s tem povezane
spremembe pri zagotavljanju določenih pravic,
pa tudi povečan tok migrantov. Z omejenimi viri
in spremenjenimi okoliščinami se bomo morali
soočiti tudi na nacionalni ravni.«

Vse navedeno še kako opazimo tudi v
domačem lokalnem okolju. Tudi v povezavi z
našimi gospodarskimi družbami. Soočamo se z
brezposelnostjo, ki se je po zadnjih statističnih
podatkih v Ljubljani in Velenju nekoliko znižala,
vendar skrb ostaja. Priča smo bili propadu
Vegrada. Soočamo se s problemi, ki jih imajo
in jih ne lahko, pa vendar uspešno premagujejo naše gospodarske družbe ter podjetniki in
obrtniki.
Kaj pa lahko naredimo na lokalnem nivoju?
Občina npr. ne more znižati davkov na plače.
Kljub krizi je občinski proračun v letu 2013
investicijsko naravnan, v leto 2014 pa bo skoraj
60% sredstev namenjenih neposredno investicijam. Zakaj je to pomembno? Občina vsa dela
naroča preko javnih razpisov skladno z zakonom
o javnih naročilih. Razpisi manjših vrednosti
so objavljeni na spletni strani občine, večjih
vrednosti pa na portalu za objavo javnih naročil
RS ali EU. Tudi tako lahko dobijo naša podjetja
delo in delavci plače. Za ohranitev delovnih mest
ter spodbujanje domačega gospodarstva žal ne
bodo dovolj le občinske investicije.

Čeprav ni naloga občine je občinski
svet na predlog župana Bojana
Kontiča sprejel Odlok o spodbujanju
podjetništva v mestni občini
Velenje, ki omogoča občini bolj
konkretno spodbujanje naložb v
gospodarstvo.

Omogoča spodbujanje zagona podjetij,
sofinanciranje njihovih inovacijskih projektov
in promocijskih aktivnosti, sofinanciranje
ustvarjanja novih delovnih mest ter povezovanja podjetij, tudi subvencioniranje najemnin
poslovnih prostorov. Veliko pozornosti bomo
namenili tudi razvoju socialnega podjetništva
ter projektom, pomembnih za razvoj središča
Velenja. V letu 2014 je za ta namen predvidenih
v proračunu 200.000 evrov. Razpis bo objavljen
v že začetku prihajajočega leta.
Ponovno smo znižali tudi komunalni prispevek.
V novem odloku o programu opremljanja, ki je
osnova za odmero komunalnega prispevka, so
že upoštevane vrednosti izgradnje komunalne
infrastrukture do vključno leta 2013 ter vsi
prihodki, ki bodo porabljeni za gradnjo infrastrukture v okviru t. i. kohezije. Program opremljanja temelji na novih obračunskih območjih.
Vrednosti vodovoda in kanalizacije smo v odloku
poenotili za območje celotne občine, razen za
območja industrijskih in poslovnih con. Sledili
smo temu, da je priključitev na obstoječo infrastrukturo primerljiva z npr. vgradnjo male čistilne
naprave s sofinanciranjem ali alternativnimi viri
ogrevanja ter njihovim vzdrževanjem. Tudi za
podjetnike to pomeni nižji komunalni prispevek.
Kot novost so v odloku opredeljena območja
poslovnih con, kjer je vrednost prispevka še nižja
kot na drugih območjih. Industrijske objekte
želimo združevati v »zaokrožena območja«, ki
so s stališča urbanizma, komunikacij in gradnje
komunalne infrastrukture sprejemljivejša za
prostor. Če pa bo investitor želel graditi izven teh
con (v poštev pridejo glede na danost prostora
predvsem dozidave k obstoječim gospodarskim
objektom) pa bo lahko kandidiral tudi na sredstva namenjena spodbujanju podjetništva in
pridobil sredstva za sofinanciranje komunalnega
prispevka. To je še eden od ukrepov, s katerimi
želimo v Mestni občini Velenje ustvarjati podjetjem spodbudno okolje. Informativni izračun je
na voljo na spletni strani www.velenje.si.
Pomembno pa je tudi to, da smo se pri pripravi
odlokov posvetovali s predstavniki gospodarstva,
gospodarsko in obrtno zbornico, podrobno smo
akte obravnavali na seji vodij svetniških skupin
in delovnih telesih občinskega sveta tako, da
smo dosegli širok konsenz. Oba odloka je Svet
Mestne občine Velenje podprl soglasno.
Andreja Katič

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si
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Vstopamo v zadnje leto mandata
- delo Socialnih demokratov v Svetu Mestne občine Velenje
Prav lep tovariški pozdrav vam želimo članice in člani svetniške skupine Socialnih demokratov v Svetu Mestne občine Velenje!

Bojan Škarja,
vodja svetniške
skupine
Socialnih
demokratov:
»Čeprav vstopamo
v zadnje leto
našega mandata,
delovna vnema v naši svetniški skupini ni popustila. Občinski svet konec vsakega leta sprejme
okvirni program dela za naslednje leto. Kljub
temu se pred določitvijo konkretnega dnevnega
reda posamezne seje župan Bojan Kontič skupaj
s sodelavci sestane z vodji vseh svetniških skupin
in samostojnih svetnikov, da jim predstavi načrtovan dnevni red ter vsebino. Svetniške skupine
lahko pred določitvijo dnevnega reda posamezne
seje podamo predloge, da se na seji dodatno
obravnava določena problematika. Vedno je bila
tudi sprejeta pobuda, da se kljub poslovniškim
določilom o enofaznem postopku, zahtevnejšim
zadevam nameni dovolj časa, da se opravi poglobljena razprava. Vse predlagane odločitve se pred
sprejemom na seji občinskega sveta obravnavajo
na delovnih telesih občinskega sveta. Pa tudi na
seji sveta se utemeljene pobude upoštevajo. Tako
ni potrebno pripravljati amandmajev in jih usklajevati na seji ter morebiti tudi preglasovati posamezno predlagano rešitev. Župan in predstavniki
občinske uprave sprejemajo pobude in pripombe
ne glede na to, ali prihajajo iz vrst koalicije ali
opozicije in jih upoštevajo pri pripravi predloga
gradiva. Seje občinskega sveta tako potekajo
tekoče in brez večjih zapletov.
Smo eden izmed redkih občinskih svetov, ki je
proračun občine za leto 2014 sprejel soglasno.
Kot velikokrat poudari kolega druge svetniške
skupine je temu tako, ker se znamo poslušati
in ker župan vse svoje odločitve transparentno
predstavlja.
Skupina šteje dvanajst članov v triintrideset
članskem občinskem svetu. Kljub dobremu sodelovanju v občinskem svetu, se naša svetniška
skupina še vedno sestane pred vsakim zasedanjem ter temeljito preuči gradivo in predlagane
pobude oblikovane na posameznih delovnih
telesih. Skupaj oblikujemo stališča, ki jih potem
predstavimo na seji sveta.
Župan je občinskemu svetu v potrditev posredoval pomembne odločitve. Kljub gospodarski
krizi in pomanjkanju denarnih sredstev tako na
državnem kot lokalnem nivoju lahko v Mestni
občini Velenje trdimo, da odgovorno ravnamo
s sredstvi, ki so nam zaupana. Tako proračun
za leto 2013, še zlasti pa proračun za leto 2014
sta investicijsko naravnana. Izpostavil bi samo
posamezne projekte po katerih se naša občina
razlikuje od drugih slovenskih občin. Še vedno
gradimo stanovanja in rešujemo stanovanjske
probleme. Za obnovo mestnega središča oz.
promenade smo najprej poiskali širši konsenz in
nato pristopili k ureditvi. Zaradi razpisane koncesije še v mandatu župana Srečka Meha se obna-
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vljajo ceste, ki brez te odločitve v tem času gospodarske krize obnove zagotovo ne bi bile deležne.
Uspešno smo pridobili kohezijska sredstva tako,
da bomo lahko imeli odlično oskrbo s pitno vodo
ter bomo zagotovili odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. V prihodnjem letu
se pričenja energetska sanacija zdravstvenega
doma. Skupaj s podjetniki smo oblikovali rešitve,
ki bodo pomagale pri ohranjanju obstoječih
delovnih mest in spodbudile naložbe v gospodarstvo, čeprav to ni naloga občine. Ponovno smo
znižali komunalni prispevek.

Še posebej smo ponosni na to,
da kljub obsežnim sredstvom
namenjenim investicijam nismo
zanemarili socialnih projektov.
Vlagamo v ljudi. V znanje. V kulturo.
V šport. Ohranjamo vse projekte,
ki pomagajo ohranjati socialno
vzdržne razmere v dolini: brezplačen
avtobusni promet LOKALC,
brezplačna kosila za brezdomce,
brezplačno pravno svetovanje,
plačevanje položnic brez provizij
na banki v občinski stavbi, pomoč
nadarjenim, enkratna denarna
pomoč socialno šibkim ...
Kakor vidite nam dela ne zmanjka in lahko
vam samo obljubimo, da bomo svoje delo po
najboljših močeh opravljali za dobrobit vas,
občank in občanov Velenja še naprej.«

Dr. Franc
Žerdin:
»Letos decembra
mineva dve leti,
odkar sem član
ožje ekipe župana
Bojana Kontiča.
Župan me je, kot
podžupana,
zadolžil prvenstveno za nadaljnji razvoj in ustvarjanje pogojev za uspešno delovanje visokošolskih
zavodov v Mestni občini Velenje ter tudi za koordinacijo aktivnosti pri izdelavi novega Občinskega
prostorskega načrta. Obe zadolžitvi sta zelo zanimivi, polni izzivov na strokovnem in na področju
stikov z ljudmi, tudi mnogimi, ki jih prej, ko sem
bil zaposlen na Premogovniku Velenje, nisem
poznal. Seveda se rad vključujem tudi na področje
dela, povezano z gospodarstvom v Šaleški dolini
ter Sloveniji nasploh. Le to je še vedno moja velika
simpatija. Veseli me, da je že mogoče optimistično
razmišljati o gibanju bruto družbenega proizvoda,
porabi, zaposljivosti mladih ljudi, ponovnem
oživljanju kreditne sposobnosti bank in še bi lahko
našteval. Seveda me moti intenzivnost razraščene
korupcije v Sloveniji ter nasploh v Evropi. Moti me

razmeroma velika pasivnost gospodarskih družb
v Šaleški dolini pri zaposlovanju mladih ljudi,
zlasti strokovnjakov. Tudi ukinjanje programov,
selitev dejavnosti v države z nižjim stroškom dela,
premalo vlaganj v razvoj novih programov, ki bi
omogočali nadomestna delovna mesta močno
obremenjuje socialni položaj naših občanov.
Vsi, ki zaradi omenjenih vzrokov delo izgubijo,
ostajajo največkrat nemočni, obupani, preveč
osamljeni v premagovanju stisk, v katere so, ne
po svoji krivdi, zašli.

občinskega sveta dosegel visoko stopnjo enotnosti
vseh svetniških skupin. Program je izredno dober,
se realizira in vsak dan lahko opazujemo te
rezultate v našem okolju. Delo svetniških skupin
v Mestni občini Velenje bi bilo lahko vzgled tudi
poslanskim skupinam v Državnem zboru RS.«

Zadovoljen sem, da se v vodstvu ter v občinskem svetu dela dobro, z veliko mero odgovornosti za razvoj mesta, mestnih četrti in krajevnih
skupnosti, za dobrobit občanov. Velika zasluga za
to gre županu, ki ima ob dobrem vodenju občine
tudi izostren občutek za sprejemanje pravih političnih odločitev, presenetljivo uspešen pa je tudi
pri gospodarjenju s proračunskimi sredstvi. Lepo
je delati z njim.«

»V tem mandatu
sem sodelovala v
Odboru za negospodarske javne
službe,
kjer smo obravnavali problematiko s področja
šolstva, športa in kulture, zdravstva ter socialna
vprašanja. Za nami so leta odličnega sodelovanja
vseh članov sveta Mestne občine Velenje, bogata z
dobrimi odločitvami. Razvojno naravnani projekti
in investicije, ki so dvigale kvaliteto življenja
našim občanom, so našli v proračunu vedno
zagotovljena sredstva in podporo svetnikov. Delo
občinskega sveta pa je spremljala tudi velika
kultura dialoga in medsebojno spoštovanje, kar
je v teh kriznih časih, ko družbena situacija postavlja na preizkušnjo tudi potrpljenje in odnose med
ljudmi, dokaz, da smo tudi v tem pogledu napredovali in rasli, tako kot se je razvijalo in raslo tudi
naše mesto.«

Mag.
Dragica
Povh:
»Žalostna sem,
ko gledam, kako
je sedanja kriza v
imenu kapitalističnega pehanja za
čim večjim
dobičkom uničila vse v preteklosti pridobljene
vrednote kot so solidarnost, tovarištvo, medsebojna pomoč, socialna pravičnost in pošteno
plačilo za opravljeno delo. Danes človek in njegovo
delo ne pomenita nič v primerjavi s kapitalom,
ki edini šteje. Veliko govorimo o potrebi po čim
večji dodani vrednosti, pri tem pa pozabljamo, da
prav to dodano vrednost ustvarja človek s svojim
delom in znanjem.
Veseli pa me, da v Mestni občini Velenje še
vedno ohranjamo visok nivo socialne pravičnosti
in se trudimo vsem ljudem zagotoviti dostojno
življenje tudi skozi občinski proračun, ki je zelo
socialno naravnan. Upam pa, da bo tudi naša
naložbena naravnanost proračuna rodila sadove
in bo že v prihodnjem letu gospodarstvo končno
krenilo v pozitivno smer. S svojim aktivnim delom
v občinskem svetu si bom še naprej prizadevala
k sprejemanju takih odločitev, ki bodo pomenile
nadaljnji vsestranski razvoj naše občine in ki bodo
tudi v prihodnje zagotavljale enakovredne pogoje
vsem generacijam, od najmlajših do najstarejših.«

Jože
Zupančič:

Irena
PoljanšekSivka:

Marjana
Marija
Koren:
»Ocenjujem, da
je delo svetniške
skupine SD zelo
kvalitetno, poteka
pa v prijateljskem
vzdušju. Poleg gradiva, ki je pripravljeno za posamezno sejo občinskega sveta, velikokrat obravnavamo tudi drugo problematiko in skupaj oblikujemo predloge. Zagotovo pa k dobremu delu
svetniške skupine SD in tudi k dobremu delu celotnega občinskega sveta odločilno vpliva župan
Bojan Kontič s svojim strokovnim pristopom, še
posebej pa s svojo dobro voljo, izjemno delovno
kondicijo, humanim in prijaznim odnosom do
slehernega človeka, ne glede na njegov karierni
ali socialni položaj v družbi. Svoj pečat pri delu
svetniške skupine daje s svojimi izkušnjami in s
svojim trdim delom tudi naš svetnik in poslanec
v Državnem zboru RS Srečko Meh. Ponosna sem
tudi na to, da se aktivni del ekipe SD povečuje in
pomlajuje.«

»Delo svetniške
skupine SD v Svetu
Mestne občine
Velenje ocenjujem
kot uspešno, kar pa
tudi ni bilo
tako zelo težko, saj
je župan s svojim dobrim programom in vodenjem

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si
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Velenje

Dr. Adnan
Glotić:
»Aktualni mandat
Sveta Mestne
občine Velenje je v
največji meri zaznamovan z velikimi
in pomembnimi
projekti oz. investicijami. Med te sodita oskrba s čisto pitno vodo
ter odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda v Šaleški dolini v vrednosti kar 42 milijonov
evrov, kot tudi izgradnja poslovno-stanovanjskega objekta na Gorici, ki je že v zaključni fazi.
Trenutno je v teku tudi obnova promenade ter
izgradnja garažne hiše pri Zdravstvenem domu,
ki bo rešila problem parkiranja v tem delu mesta,
promenada pa bo s svojo zasnovo obogatila
centralni predel mesta z z možnostmi za nove
vsebine. Ob množici drugih vidnejših projektov
kot so ureditev plaže na jezeru in Sončnega parka
je nemogoče spregledati izjemno investicijsko
obarvan karakter dela župana Bojana Kontiča s
sodelavci. V teh gospodarsko izjemno zahtevnih
časih je ohranjanje takšne usmeritve seveda še
toliko bolj zahtevno, a vendar izvedljivo, če imamo
jasne cilje, znanje, izkušnje ter znamo tudi učinkovito črpati evropska sredstva. Investicije seveda
posredno omogočajo ohranjanje oz. ustvarjanje
delovnih mest. Tudi v tem segmentu je v aktualnem mandatu opravljenega precej dela, saj je
občina v letošnjem letu pričela s spodbujanjem
podjetništva, za kar namenja tudi proračunska
sredstva, prav tako pa z znatnim znižanjem
komunalnega prispevka ustvarja ugodnejše in
privlačnejše pogoje za potencialne investitorje
in s tem posredno spodbuja ustvarjanje novih
delovnih mest. V prihodnje si želim videti predvsem razvoj Velenja, ki bo šel v sedaj začrtani
smeri, nadaljevanje dela na področju socialne
politike ter ohranitev izjemnega in tvornega sodelovanja vseh članic in članov Sveta Mestne občine
Velenje.«

Dimitrij
Amon:
»Delo Sveta
Mestne občine
Velenje ocenjujem
kot dobro. Tudi z
delom svetniške
skupine Socialnih
demokratov sem
zelo zadovoljen, prav tako pa sem zadovoljen
tudi z delom župana. Predvsem sem vesel, da ima
naš župan posluh za mlade, za mladinsko delo,
za mladinsko ustvarjanje in kulturo. Poudariti
potrebno, da imamo v naši občini urejena tudi
ostala področja, kot je recimo sociala, ki je ta
trenutek zelo pereč problem.«

Karl Drago
Seme:
»V mandatu, ki je
v izteku, je v naši
svetniški skupini in
tudi celem Svetu
Mestne občine
Velenje, prevladovala ustvarjalna
konstruktivna energija in pozitivna naravnanost.
Vsekakor pa bomo morali v naši državi izboljšati
ideje pri oblikovanju vesti družbe. Ta konstruktivna in ustvarjalna energija mora biti prisotna
pri kompletnem našem delu, predvsem zato, da
bomo zagotovili stalen napredek s korakom, za
korakom. V bistvu se korak za korakom ta energija generira.

Sam se štejem za aktivnega državljana, zato ni
naključje, da delam na številnih področjih, tako
z mladimi kot starejšimi. Posebej moramo skrbeti
za starejše, za njihove pravice. Naša dolžnost je,
da vsem ohranjamo dostojanstvo. Vsem generacijam in vsem prebivalcem. V tem vidim smisel
in hotenja vseh sklepov in odločitev, ki jih sprejemamo v našem občinskem svetu. Kar pomeni,
da bomo morali še naprej vse storiti, da bomo vsi
imeli pred seboj enoten cilj: dobro delo za ljudi s
pozitivno energijo in naravnanostjo.

Franc
Blatnik:
»Odbor za okolje in
prostor, ki ga vodim
je v letošnjem letu
začel z eno težjih
nalog – spremljanjem priprave
Občinskega
prostorskega načrta Mestne občine Velenje.
Urejanje prostora je zagotovo ena težjih občinskih nalog, saj je potrebno pri umestitvi v prostor
uskladiti vrsto interesov. na eni strani interese
investitorjev, ki bi želeli čim hitreje in ceneje do
novih objektov ter na drugi varovanja naravne
in kulturne krajine občine. Velikokrat se na seji
odbora odvije kar burna razprava. Ne morem
pa mimo tega, da sem vesel, da bomo lahko
nadaljevali tudi s prestavitvijo Veterine v Velenje,
kjer bomo poleg ambulante uredili tudi bokse za
zavetišče za male živali.«

Srečko Meh:
»Svet Mestne
občine Velenje
deluje odgovorno
in predvsem za
dobrobit občank
in občanov.
Pomembne odločitve sprejemamo
soglasno
in konstruktivno. Župan Bojan Kontič izjemno
dobro gospodari s sredstvi in pelje politiko našega
mesta v pravi smeri. Socialni demokrati uresničujemo svoj program, ki je predvsem socialno
naravnan. Kljub globalni krizi in krizi v našem
okolju se v Mestni občini Velenje trudimo ohraniti
kvaliteto življenja, ki smo jo imeli do sedaj.«

Bojan Voh:
»Letos se končuje
tretje leto našega
mandata 2010 –
2014, katerega
osebno ocenjujem
kot zelo uspešnega.
Celoten mandat je
zelo razvojno
naravnan, saj bo v
tem mandatu zelo veliko projektov dokončanih
ali pa so v polni fazi izvajanja. Veliko dobrih
projektov je načrtovanih tudi v prihodnjem letu.
V občinskem svetu smo proračune in važnejše
akte sprejemali večinoma soglasno, ne glede na
strankarsko pripadnost. Pred sabo smo imeli vsi
samo en cilj: kako občankam in občanom naše
lokalne skupnosti omogočiti čim boljše in dostojnejše življenje. In zaradi vsega tega ter zato, ker
se zavedam, da lahko za našo lokalno skupnost,
naše Velenje še kaj postorimo, je potrebno vztrajati na tej poti razvoja istočasno z veliko mero
posluha in razumevanja za socialo, za malega
človeka, ki komaj poveže dan z dnem. Ne smemo
pa pozabiti naših kulturnih prireditev, kulturnih
ustvarjalcev, ki so v letu 2012, ko je bilo Velenje
del Evropske prestolnice kulture pustili svoj pečat.
Poskušajmo še naprej ustvarjati boljši, lepši dan
tudi s prireditvami, ki jih tudi v letošnjem letu v
Velenju ne manjka. So brezplačne in zelo dobro
obiskane. Spomnimo se odličnega vzdušja in
dobre volje na koncertih Novih fosilov, Modrijanov, imitatorjev skupine Abba, Danijele, kmalu
bomo lahko skupaj na Titovem trgu pričakali
novo leto ...«

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si
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Velenje

Tretja generacija v skupnosti
mestne občine Velenje
V Mestni občini Velenje namenjamo starejšim
občankam in občanom posebno pozornost.
Starejši ljudje potrebujejo pomoč, zato zanje
ustvarjamo programe za varnejšo starost in
omogočamo aktivnosti, ki bodo naredile to
obdobje varno in srečno. V letu 2010 smo
na pobudo takratnega župana Srečka Meha
pristopili k projektu »Velenje, starosti prijazno mesto«, ki promovira aktivno staranje.
Čeprav je Velenje še vedno mlado mesto, ga
moramo pripraviti na trend hitrega staranja
prebivalstva in širjenja urbanizacije. Velenje
je bilo že predstavljeno kot primer dobre
prakse na eni izmed mednarodnih konferenc
mest vključenih v mrežo starosti prijaznih
mest. Poskrbeli smo in še skrbimo za to, da
ima Velenje značilnosti starosti prijaznih
mest. Tako bo tudi v bodoče, ko se bomo
še naprej trudili odpravljati vse ovire, ki bi
motile starostnike pri vsakdanjih opravilih.

Mestna občina Velenje je v oktobru
letošnjega leta izdala brošuro
»Vodnik po socialnih programih:
Tretja generacija v skupnosti mestne
občine Velenje«. Občinski svet je
na predlog župana Bojana Kontiča
soglasno sprejel Strategijo za starosti
prijazne usmeritve in Aktivnosti v
mestni občini Velenje do leta 2020.
V Strategiji so zapisane vrednote Starosti prijaznega mesta Velenje, ki so narejene na podlagi
analiz predlogov in pripomb, ki so jih v zvezi z
življenjem v Velenju povedali njegovi starejši
meščani: »Starosti prijazno Velenje je apolitična
aktivnost vseh meščanov, ne oziraje se na njihovo
siceršnjo nazorsko usmerjenost. Nobene vrednote
Starosti prijaznega Velenja si ne more prilastiti
nobena politika. Lahko jih le spoštuje in uresničuje. Osnovna vrednota je aktivna pripadnost
mestu, vsi smo Velenje. V vsakdanjem življenju to
pomeni, da ne opazujem in predlagam, ne da bi
se hkrati vprašal, kaj lahko storim tudi sam, da bi
bilo mesto tako, kakršnega si želim k aktivni pripadnosti sodi tudi dobronamernost. Ne predlagam
zato, da bi napadal, kritiziral, ampak zato, da bi
bilo za vse lepše in boljše. Pomembna vrednota je
medgeneracijska solidarnost. Izražena je posebna
skrb za varnost otrok, prijaznost do invalidov,
mater z otroci in drugih.«
Vse te osnovne vrednote lahko vsi skupaj
uresničujemo s spoštovanjem naslednjih za
vsak dan pomembnih vrednot:
Varnost - Varnost bivanja v mestu se izkazuje
na različnih ravneh, od katerih so na nekatere
opozorili starejši meščani. V predlogih se izpostavlja varnost pešcev (pločniki, prehodi, motoristi
na sprehajalnih poteh itd), otrok (igrišča, pot v
šolo itd), invalidov (klančine, dvigala), kolesarjev
(urejene in dovolj široke steze), nevarne točke
za padce (stopnišča, poledenelost, listje, jame
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v pločnikih itd), zadostna osvetljenost ulic in
prehodov, varnost gibanja ponoči (obhodi policije
in varnostnikov).
Dostopnost - Vrednota dostopnosti je povezana z enakopravnostjo. Ali imajo vsi meščani, ne
oziraje se na njihovo starost in sposobnosti, enak
dostop do različnih storitev, kakor jaz? Starejši
meščani opozarjajo na dostopnost do trgovin,
kulturnih ustanov, občinskih uradov, bančnih,
zdravstvenih in lekarniških storitev, otroških igrišč,
stanovanj ipd.
Urejenost - Urejenost mesta se kaže v lepo
vzdrževanih parkih, cvetjem na okenskih policah,
čistih pločnikih in ulicah, učinkoviti smetarski
službi, z vozili, ki so parkirani le tam, kjer je predvideno, v lepo prirezanih živih mejah, pravočasno
popravljenih poškodbah javnih površin, čistih
odtokih, v odstranitvi gradbišč takoj po zaključenih delih in drugem. Za urejenost ne skrbijo
le občinske oziroma mestne službe, ampak bi to
morala biti tudi skrb vseh meščanov (žive meje,
smeti, parkiranje itd). Za zmanjšanje negativnih
posledic mladostne objestnosti in vandalizma
je potrebno spodbuditi tudi občane k boljšemu
sodelovanju s policijo in varnostno službo, da bo
urejenost mesta lahko še boljša.

Obveščenost - Dobra obveščenost lahko
prihrani marsikateri nesporazum ali nestrpnost.
Če je program zimskega čiščenja ulic znan vsem,
se ve, katerega dne bo očiščena ta ali ona ulica.
Za meščane pomembni podatki so odpiralni časi
ustanov in lokalov, dnevi in lokacije prireditev,
gledaliških in koncertnih predstav in podobno.
Za starejše je posebno pomembna obveščenost
o možnostih pomoči, oskrbe ali nege na domu.
Obveščanje pa naj ne bo vsiljivo. Za neizbežne
reklame naj se določijo ustrezne površine oziroma
način, ki je dogovorjen in ki je sprejemljiv za vse.
Socialna odgovornost - Pripravljenost, da si
med seboj pomagamo, je pomembna oblika solidarnosti med meščani. Razen prostovoljstva je še
veliko neizkoriščenih možnosti, s katerimi starejši
meščani lahko sodelujejo pri reševanju mestnih
problemov. Med predlogi Velenjskih meščanov
socialna odgovornost ni velikokrat omenjena
(le v zvezi z otroci in invalidi, osamljeni starejši).
Tu jo posebej omenjamo zato, ker predstavlja
pomemben del aktivne starosti in medgeneracijskega sodelovanja. Na tem področju se ponujajo
številne inovacijske rešitve, ki naj bi jih vsako
mesto določilo in uresničilo samo.

Svetnice in svetniki mestne občine
Velenje so s sprejemom strategije
opredelili tudi ukrepe, ki jih je
potrebno izvesti v naslednjih letih h
katerim izvedbi je zavezan župan,
občinska uprava in občinski svet.
V Mestni občini Velenje izvajamo
poleg zakonsko določenih
programov za starejše še dodatne
programe.
Pomoč družini za dom obsega strokovno
svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med
družinskimi člani, strokovno svetovanje in pomoč
pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za
opravljanje njene vsakdanje vloge. Storitev izvaja
Center za socialno delo Velenje, Mestna občina
Velenje zagotavlja sredstva za sofinanciranje stroškov storitev.
Institucionalno varstvo se izvaja v socialnovarstvenih zavodih, v Velenju deluje Dom za varstvo
odraslih Velenje, ki nudi tudi dnevno varstvo.
Ponosni smo na projekt »Občina po meri
invalidov«, s katerim želimo izboljšati pogoje za
neodvisno življenje invalidov.
Center dnevnih aktivnosti za starejše občane
Mestne občine Velenjeje je namenjen razvedrilu,
druženju, povezovanju, socialnemu vključevanju,
pa tudi dodatni pomoči pri skrbi zase. Center je
odprt dvakrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih in
četrtkih od 9. do 12. ure. V okviru centra deluje
tudi Posvetovalnica za starejše in ostale pomoči
potrebne. Vodenje in koordiniranje Centra
dnevnih aktivnosti za starejše občane se izvaja
na prostovoljskem delu v sodelovanju z Mestno
občino Velenje.

Odgovornost - Odgovornost je tesno povezana z urejenostjo in prav tako v enaki meri
zavezuje mestne oblasti kot vse meščane. Javna
odgovornost ne more biti manj pomembna od
zasebne. Čist pločnik pred zasebnimi lokali ali
hišami, lepo prirezana živa meja itd., je tudi slika
lastnikov.
Prijaznost - Vrednota prijaznosti je povezana
z medčloveškimi odnosi in medsebojno pozornostjo. Ne kaže se le v pozornosti do otrok, starejših
in invalidnih oseb, ampak tudi v odnosu do
obiskovalcev mesta. Informacijske table in smerokazi so na vsem vidnih mestih, črke so tako velike,
da jih vsakdo lahko loči med seboj. Pozornost do
meščanov pa se izkazuje s prijaznimi zdravstvenimi in lekarniškimi delavci, mestnimi prevozi,
v ne predragem parkiranju v parkirnih hišah, v
zadostnem številu lepo vzdrževanih javnih stranišč, s klopcami za počitek, pred vremenom zaščitenimi postajališči, v ne poplavljenih cestiščih in
podobno. Prijaznost je prav tako kot odgovornost
odlika vseh institucij in meščanov.

Družabnost - Veliko starejših vzdržuje številne
sorodstvene in prijateljske stike, v velikem številu
se vključujejo tudi v delo različnih društev in
drugih oblik združevanja. Pogrešajo pa prostor,
kjer bi se lahko vsakodnevno medsebojno srečevali, sodelovali in si pomagali. Načrtovani dnevni
center, ki bi lahko postal tudi medgeneracijsko
središče, bi za Velenje predstavljal veliko pridobitev, širši okolici pa bil za vzor medgeneracijskega sodelovanja.
Tradicija - Velenje velja za mlado mesto. Veliko
nas sploh ne ve, da obstoja tudi staro Velenje.
S prenovo in dodanimi novimi vsebinami je
potrebno temu predelu vdahniti »dušo«, da bo
lahko prevzela vlogo kvalitetnega nosilca tradicije. Če bi bilo urejeno (obnovljene hiše, fasade,
stanovalci, lokali, prireditve), bi Velenje veliko
pridobilo. Stara mestna jedra so povsod najbolj
zanimiva področja, z »dušo«, ki je moderne
mestne četrti ne morejo nadomestiti.

Pomemben projekt je storitev SOS GUMB kot
del socialnega servisa «celodnevna povezava
preko osebnega telefonskega alarma«, v okviru
katerega se zainteresiranim uporabnikom preko
posebnega telefonskega terminala, zagotovi
24 urno nadzorovanje in varovanje uporabnika
preko osebnega telefonskega alarma.
Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za
enkratno denarno pomoč, oblikovan je odbor za
pomoč občankam in občanom, ki bdi nad sredstvi
iz dobrodelnega sklada, zagotavlja javno kuhinjo,
zavetišče za brezdomce, varno hišo, brezplačno
pravno svetovanje … Tudi na področju socialnih
pomoči se v proračunu za leto 2014 sredstva niso
zmanjšala.
Naše članice in člani, zlasti strokovni svet SD za
socialna vprašanja ter naša svetnica mag. Dragica
Povh ter svetnik Karl Drago Seme, predsednik
Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev
Velenje sta se aktivno vključila tako v pripravo
aktov, sodelujeta pri posameznih projektih, še
zlasti pa tudi preko delovanja društev upokojencev sodelujeta v postopkih obveščanja starejših
občank in občanov.

www.sd-velenje.si
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Velenje

Delo Strokovnega
sveta za socialna
vprašanja SD Velenje
v letu 2013
Začetek krize je botroval k temu, da se je še
več ljudi znašlo v socialni stiski. Ravno zato
se je OO SD Velenje odločila za vzpostavitev
Strokovnega svet za socialna vprašanja SD
Velenje (SSZSV), ki je bil ustanovljen 5. 10.
2009.

V

SSZSV torej že nekaj let, v okvirju svojih
pristojnostih, občankam in občanom v
stiski nudimo konkretno pomoč in jim
pomagamo pridobiti potrebne informacije, da
svoje socialne težave hitreje rešijo. S svojim

mesto ter direktorica občinske uprave Velenje,
Tinca Kovač, vodja Medobčinske zveze prijateljev
mladine Velenje, Karl Drago Seme, predsednik
Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev
in Mitja Kontič, predsednik Mladega Foruma SD
Velenje. Občanom smo ob tej priložnosti delili
zloženke z informacijami, kako in na koga se
obrniti, če se v teh težkih časih znajdejo v socialni
stiski.
V tednu od 17. do 22. junija 2013 smo v
sodelovanju z velenjskimi brigadirji in prostovoljci
organizirali delovno akcijo v Materinskem domu

Aktivno smo v okviru svetniške
skupine SD v Svetu Mestne občine
Velenje sodelovali pri obravnavi
Strategije za starosti prijazne
usmeritve in aktivnosti v Mestni
občini Velenje do leta 2020.
Strokovni svet za socialna
vprašanja se bo tudi v
prihodnje trudil delovati v
dobrobit občank in občanov
in s se svojimi dobrodelnimi
aktivnostmi trudil pripomoči
k temu, da bo naše okolje
vedno občutljivo za probleme
in solidarno. Vas pa ob
tej priložnosti pozivamo k
aktivnemu državljanstvu in
kreiranju boljše prihodnosti.
Saj lahko le skupaj ustvarjamo
boljšo družbo.
Alma Glotić

volonterskim delom želimo spodbujati solidarnost
med ljudmi. Naše delo je odvisno od ljudi dobre
volje, zato smo zelo veseli, da smo v letošnjem
letu pridobili kar nekaj novih članov, ki nam pri
naših prostovoljnih aktivnostih pomagajo. Pridnih
prostovoljcev smo nadvse veseli, zato vabimo vse
ljudi, ki so pripravljeni pomagati sokrajanom, da
se nam pridružijo. Poleg mladostne okrepitve v
naših vrstah smo dobili tudi novega predsednika.
Dosedanji predsednik Peter Dermol, je delo
prepustil Iztoku Osredkarju, ki je v letošnjem letu
že dokazal, da bo z dobrim delom nadaljeval.
Maja smo ob mednarodnem dnevu družine,
organizirali stojnico s sporočilom »Socialna
pravičnost za vse družine«. Slavnostni govorci
na stojnici so bili: Andreja Katič, koordinatorica
projekta Velenje - otrokom prijazno Unicefovo

www.sd-velenje.si

v Mozirju. Več kot dvajset parov pridnih rok je
pobelilo in počistilo celotne notranje prostore
materinskega doma. Uredili in pritrdili smo
električne vtičnice, zamenjali svetilke v večnamenskem prostoru ter popravili podboje vrat.
Prav tako smo odstranili star in poškodovan pod
v kuhinji in zbrali sredstva za nov laminat ter
zaključne robove. Materinski dom Mozirje je tako
postal bolj prijazen za bivanje in bo zagotovo še
bolje služil svojemu namenu.
Septembra smo na srečanju članov in simpaterjev SD, ki je potekalo ob Velenjskem jezeru,
zbrali sredstva za družino, kjer je oče hudo zbolel
in se že nekaj mesecev zdravil v bolnišnici, nezaposlena mati pa je z otroci ostala sama in brez
prihodkov. Odziv je bil izredno dober, zbrani
denar je bil predan družini.

info@sd-velenje.si
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Občinska organizacija v letu 2013
Socialnih demokratov Velenje
Leto smo začeli precej aktivno. V februarju
smo pripravili odmevno javno tribuno z
naslovom »Slovenija na razpotju! Kam
naprej?«, na kateri smo gostili predsednika
stranke SD, dr. Igorja Lukšiča. Predsednik dr.
Lukšič je v razpravi poudaril, da je od volje
ljudi odvisno, kakšno Slovenijo si želimo.
Slovenija je izčrpala svoj razvojni potencial,
znotraj katerega je relativno uspešno prešla
prvih 10 let tranzicije. Sedaj plačuje davek za
nekatere napačne odločitve. V prvi vrsti sta
bila to zakon o denacionalizaciji ter zakon
o privatizaciji. Ljudje smo imeli iluzijo, da
smo solastniki premoženja, a premoženje,
v podobi certifikatov, je postopoma prešlo
v roke peščice posameznikov. Prišli so tujci,
nekateri domači ljudje so pobrali provizije,
tujci so podjetja zaprli, delavci pa ostali
brez služb.

D

rugo pomembno vprašanje, ki ga je dr.
Lukšič izpostavil je, ali imamo ljudi, ki
bodo znali iz naroda potegniti ves potencial. Predsednik SD je namreč prepričan, da je
treba narediti konec temu, da si ozka peščica
krepi svoje premoženje, na drugi strani pa, na
primer, za večino siromaši javno izobraževanje in
želi celo uvajati šolnine. »Naši delavci so visoko
usposobljeni in to nekatera tuja podjetja znajo
ceniti. Tovrstne partnerje in njihov kapital si
želimo. Ne pa takšne, ki bi želeli izčrpati podjetje
in ljudi, pobrati profite in potem zapustiti
državo,« je poudaril.

meznikov kot je bil Karl Destovnik Kajuh, ki so
žrtvovali svoja življenja, da so nam omogočili, da
živimo v samostojni državi in zaključila: »Menim,
da je odgovornost sedaj ravno na nas, srednji
ali mlajši generaciji, da poskrbimo, da se še
naprej ohranja in obeležuje spomin na dogodke
iz preteklosti in da to poznavanje zgodovine
prenašamo na naše najmlajše.«

Žal nam je načrtovano prireditev Skok v
poletje pokvarilo slabo vreme, zato pa smo
septembra organizirali pohod okoli velenjskih
jezer. V velikem številu smo se zbrali po zaključku
pohoda v kampu ob jezeru, se družili, pogovorili
in poskusili tudi sladke dobrote, ki so jih spekle
naše članice ter simpatizerke.

zakonodaje ter pogajanja v vladi, da bi kljub
pomanjkanju sredstev v državnem proračunu
za projekte na področju ministrstva za delo,
družine, socialne zadeve ter enake možnosti
namenili dovolj sredstev, še zlasti za spodbujanje
zaposlovanja mladih in razvoj podjetništva.

Mladi forum SD Šaleške doline je tradicionalno
v mesecu marcu vsem predstavnicam nežnejšega spola ob dnevu žena organiziral predstavo
za sprostitev in dobro voljo. V dvorani Centra
Nova so člani gledališke sekcije KPD Schreiner
iz Šentilja odigrali komedijo Toneta Partljiča z
naslovom Partnerska poroka.

Socialne demokratke in demokrati smo se
udeležili tudi jesenske čistilne akcije, ki ji je organizirala Mestna občina Velenje.
V oktobru smo tako kot vsako leto organizirali Kostanjev piknik SD na Cankarjevi ulici.
Kljub dežju, ki nas ni uspel pregnati, smo se ob
slastnem pečenem kostanju in sladkem moštu
družili vso jutro.
Članice in člani SD smo se v mesecu aprilu
pridružili številnim prostovoljkam in prostovoljcem v čistilni akciji. Tudi tokrat se čiščenju
brežin reke Pake je pridružil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Predsednik je
povedal, da z veseljem pride v Velenje: »S takim
načinom se spodbuja sodelovanje in povezovanje ljudi, krepi se pozitiven odnos do prostovoljstva in zelo pomembno, ohranja se našo
deželo lepo in čisto.«

Prihajamo v zadnje leto našega programskega obdobja 2010-2014. Kot nam je že v
navadi, želimo nadaljnji razvoj zastaviti skupaj
z vami pod sloganom KOALICIJA Z OBČANI. V
novembru smo začeli s srečanji z občankami in
občani po posameznih krajevnih skupnostih in
mestnih četrtih, nadaljevali bomo tudi v začetku
prihodnjega leta. zahvaljujemo se vsem, ki so se
srečanj že udeležili. Vedno pa ste vabljeni, da se
nam pridružite in nam posredujete svoje pobude,
predloge ter razvojne misli. Vključili jih bomo v
naš program. Vsak ponedeljek od 17. do 18. ure
se srečujemo v pisarni na Prešernovi 1 v Velenju
(v stavbi sodišča). Želje po druženju, dobre volje,
konstruktivnih pogovorov v naši organizaciji
nikoli ne zmanjka, zato NADALJUJMO SKUPAJ
tudi v letu 2014.

V mesecu juliju smo se udeležili 9. kongresa
Socialnih demokratov, ki je potekal pod
sloganom PRAVIČNOST!. Predsednik dr. Igor
Lukšič je Sloveniji sporočil: »Slišimo vas, imamo
program, imamo ljudi, imamo zaveznike. Socialni demokrati imamo srce. Center življenja! To
je edini rdeči monopol, ki je še ostal. Desnica bi
nam izruvala še tega. Srca ne damo! To je rdeče
barve in bije levo zgoraj.«
Konec februarja smo se udeležili že XV.
Kajuhovega pohoda, ki so ga pripravili članice
in člani Občinskega odbora SD Šoštanj in
Mladega foruma SD Šaleška dolina. K Žlebniku
smo se podali skupaj z evropsko poslanko in
podpredsednico SD, mag. Mojco Kleva Kekuš.
Mag. Kleva Kekuš je v svojem govoru poudarila
pomen dogodkov iz preteklosti ter zasluge posa-
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Konec meseca oktobra smo na javni tribuni
gostili ministrico dr. Anjo Kopač Mrak in državnega sekretarja Dejana Levaniča. Predstavila
sta svoja prizadevanja za izboljšanje socialne

Oglejte si tudi našo spletno stran www.
sd-velenje.si, obiščite nas na facebook-u ali
nam pišite na naslov OO Socialnih demokratov Velenje, Prešernova 1, 3320 Velenje
ali po elektronski pošti: info@sd-velenje.si.

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si
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Pohod okoli velenjskih jezer
Ker je letos Občinski organizaciji SD Velenje
vreme zopet ponagajalo in nismo mogli izvesti načrtovane prireditve Skok v poletje, smo
se odločili, da skupaj preživimo lep jesenski
dan. 14. septembra smo organizirali pohod
okoli naših jezer, ki smo ga zaključili z veselim druženjem na prireditvenem prostoru
v avtokampu ob Velenjskem jezeru. Naše
članice in člani, simpatizerke ter simpatizerji
so se potrudili ter pripravili obilico okusnih
jedi, ki so prav odlično teknile. Vsi smo bili
dobro kondicijsko pripravljeni. Pohod ni bil
prenaporen. Odvečne kalorije smo porabili
tudi s plesom. Le kdo bi rekel, da se lahko
jutranja rekreacija razvije v tako prijetno
druženje. Priložnost smo izkoristili tudi za
to, da smo udeleženke in udeležence povprašali, kakšno je njihovo mnenje o Velenju
in naši občini.
Župan Občine Mislinje g. Franc Šilak:
»Rad se odzovem povabilom
v dobro družbo. Z Mestno
občino Velenje imamo
skupne razvojne projekte.
Trenutno je najbolj aktualen
projekt vzpostavitev kolesarske steze med Velenjem
in Mislinjo. Ker bo tudi naslednja finančna
perspektiva od občin terjala, da se povezujemo
verjamem, da se bomo srečali še v kakšnem
skupnem projektu.«
Ivan Mevc, Ravne pri Šoštanju:
»V Velenje radi pridemo, ker
so tam sami dobri ljudje in
vedno se nekaj dogaja. Veliko
se je naredilo v zadnjem času,
pa vsaj veste, vsi pa nikoli ne
bodo zadovoljni. Letos
smo obiskali velenjsko plažo in
bilo je odlično, ogromno ljudi. Tu so idealni pogoji
za rekreacijo, ni daleč iz mesta tako, da se da priti
peš. verjamem, da se bo tu razvil turizem.«
Vera Marija Bandalo:
»Lahko smo srečni, da živimo
v Velenju. Seveda se čuti
kriza. Bi si pa želeli, da vsaj
tako ostane kot je. Že včasih
so bili hudi časi. Upamo in
verjamemo, da bo kmalu šlo
na bolje.«
Iztok Osredkar:
»To srečanje danes nismo
izkoristili le za druženje,
temveč tudi za dobrodelnost.
Moram povedati, da sem bil
zelo pozitivno presenečen.
Zbirali smo denar smo zbrali
za petčlansko družino, mati je
brezposelna, oče pa je hudo zbolel in je že nekaj
časa v bolnici. Zbrali smo 440 evrov. Hvala vsem,
ki so prispevali!«

www.sd-velenje.si

Ivan Strmčnik:

Filip Jahiri:

»Najbolj sem vesel, da se tako
intenzivno obnavljajo ceste.
Nekatere so bile v res slabem
stanju. Pa tudi več reda in
čistoče je sedaj v Velenju.
Zelo lepo je urejeno mesto.
Veseli nas tudi, da se odvija
veliko prireditev, ki so vse bolj obiskane. Luštno
je živeti v Velenju.«

»V Velenje sem se preselil
iz Celja. Strinjam se, da je
Velenje res lepo urejeno.
Dodal bi le to, da so tu ljudje
tisti, ki so najbolj vredni.
Pozna se volja, zanos. Tisti, ki
pridemo od drugod v
Velenje bolje opazimo razliko med mesti kot tisti,
ki tu vseskozi živijo, ki jim je to kar imajo samoumevno.«

Vida Per:
»V Velenju je bilo v letošnjem
letu res veliko prireditev.
Veseli me tudi, da je še vedno
vozi brezplačen avtobus
Lokalc. Lahko bi bile še
boljše povezave. Vsi bi morali
koristiti avtobus, le tako ga
bomo lahko še imeli, če se bomo vozili z njim.
Promet je v Velenju postal zelo gost. Z avtobusom
se peljati je bolje.«
Jani Hrovat:
»Velenje je v letošnjem letu
zelo napredovalo, kar se tiče
prireditev, predstav. Nihče več
ne more reči, da se v Velenju
nič ne dogaja. Upokojenci
Šaleka smo imeli ob praznovanju praznika
Mestne občine Velenje prireditev, tekmovanje
v pikadu in ruskem kegljanju, nastop otrok iz
naše osnovne šole, povabili smo tudi pobrateno
društvo upokojencev iz Žirovnice in Puconcev.
Sedaj so nas tudi iz Puconcev povabili, da jim
vrnemo obisk in upam, da bo šel naš župan
skupaj z nami.«
Jože Kandolf:
»Letos se dogaja v občini
toliko stvari, da vsakdo lahko
nekaj najde zase. Tale pohod
Socialnih demokratov in
piknik ob jezeru je tudi nekaj
posebnega. Še lepo vreme in
tudi hrano smo dobro
skuhali. Kdorkoli je danes prišel, ali član ali simpatizer Socialnih demokratov je lahko zadovoljen.
Kar pa se tiče naše krajevne skupnosti Gorica nove zgradbe dobivajo svojo podobo. Upamo, da
bo center zgrajen v roku, kot je planirano, potem
dobi tudi krajevna skupnost nove prostore. Lahko
bomo organizirali še marsikaj, kar v obstoječih
prostorih nismo mogli. Res je, da smo organizirali veliko dogodkov, da nas je gradnja pri našem
vsakdanjem življenju in druženju motila, smo pa
strpni in ko bo investicija končana bo to za Gorico
lepa pridobitev.«

Slavica Hribar:
»Veliko cest se je obnovilo,
polno prireditev je bilo, čez
celo poletje. Če si le hotel,
si lahko vsak dan bil na
kakšnem dogodku. Tu ob
jezeru pa se je lepo sprehajati. Kar tako naprej.«
Branko Meh, predsednik OOZ Velenje:
»Naša obrtna zbornica je
odlično sodelovala že s
prejšnjim županom, dobro
sodelovanje se nadaljuje. Sam
sem star Velenjčan, lahko
rečem Velenjčan z rodovnikom. Velenje je eno izmed
najbolj urejenih mest v Sloveniji. Veseli me, da se
je pričelo razvijati tudi tu ob jezeru in verjamem,
da se bo to območje razvilo v pravi turističen biser
ob jezerih.«
Franc Blatnik:
»Vesel sem, da se tako ureja
Sončni park. Danes sem
opazoval, kako se sadi živa
meja iz gabra ob fontani.
Lepo je, ko park spet dobiva
svojo pravo podobo. Ko
bo pozimi postavljeno še
drsališče, bo tudi prav veselo.«

Uroš Planinc:

info@sd-velenje.si

»Tako Velenje kot okolica je
zelo lepo urejena. Mislim, da
cela dolina skrbi za to, da bi
bila dosežena trajna vrednost
in da bi se mesto in dolina
lepo razvijala še naprej.«

13

Socialni demokrati, 18.12.2013, barve: CMYK, stran14

Velenje

Koalicija z občani
Socialni demokrati občinske organizacije
Velenje izvajamo vrsto prireditev, dogodkov
in aktivnosti vsako leto. Se še spomnite, ko
nam je na kostanjevem pikniku prepeval
Pero Lovšin. Vsako leto Mladi forum SD Šaleška dolina organizira prireditev ob 8. marcu
- dnevu žena. Lepe trenutke smo preživele z
njimi. Pa tudi mladi na stojnici ob 1. decembru - dnevu boja prosti aidsu vsako leto
opozarjajo. Vrsto dobrodelnih aktivnosti
so organizirali članice in člani strokovnega
sveta SD za socialna vprašanja. Nekateri
naši člani so dobili za svoja dela priznanja
kot na primer naj prostovoljec. Tudi obiski
po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih
sodijo med naše redne aktivnosti. Letos je
svetniška skupina Socialnih demokratov v
Svetu Mestne občine Velenje skupaj z županom Bojanom Kontičem ali podžupanom dr.
Francom Žerdinom ter poslancem Srečkom
Mehom, sodelavkami ter sodelavci občinske
uprave obiskala dvanajst krajevnih skupnosti. Preostale krajevne skupnosti ter mestne
četrti nameravamo obiskati v drugi polovici
januarja prihajajočega leta.

N

amen naših srečanj je predstaviti zaključene projekte ter projekte v izvajanju.
Pohvaliti dobro delo in sodelovanje v
občinskem svetu. Predvsem pa, slišati in zbrati
pobude krajank in krajanov ter jih glede na
možnosti uvrstiti v razvojni program za naslednje
obdobje. Največ pobud se nanaša seveda na
izboljšanje kvalitete našega bivalnega okolja. Na
vse tiste težave, ki jih vsak dan čutimo v okolju
kjer živimo. Vzdrževanje cest, pločnikov in javne
razsvetljave. Na ravnanje z odpadki. Kako izboljšati varnost v prometu, zlasti za naše najmlajše.
Tudi pohvale slišimo. Na primer za Lokalca, brezplačni mestni avtobusni prevoz. Pa tudi za čistilne
akcije. Mestna občina Velenje ni tipična mestna
občina. Sestavljena je iz mesta ter naselij. V naši
občini imamo šestnajst krajevnih skupnosti ter
tri mestne četrti. Trudimo se, da v vsa območja
enakomerno vlagamo. Projekte določa župan
in uprava skupaj s predstavniki svetov krajevnih
skupnosti in mestnih četrti. Seveda je potreb
vedno veliko več kot je na voljo sredstev. Prav pa
je, da si začrtamo plan in ga izvedemo. V preteklem obdobju je bilo izvedenih mnogo investicij.
Največ sredstev je bilo vloženih v obnovo cest in
pločnikov, izgradnjo vodovodov ter kanalizacije,
sanacijo plazov in odprave posledic naravnih
nesreč, za zimsko službo ... Občina v celoti
namenja tudi sredstva za osnovnošolske prevoze,
sofinancira obnove gasilskih domov ter domov
krajevnih skupnosti, športnih igrišč. Kljub krizi
društva in klubi tako na športnem kot kulturnem
področju niso dobila manj sredstev kot v preteklih letih. Prav tako se niso zmanjševala sredstva
namenjena za projekte za starejše, za mlade ter
za socialne programe. Celo nasprotno. Zavedajoč
se, da je težko pridobiti donacije s strani gospodarstva je v proračunu občine za ta področja
namenjenih več sredstev kot v preteklih letih. Na
kratko bi povzeli določene investicije v posameznih krajevnih skupnostih. Posamezne investicije
poimenujemo tudi po v bližini stanujočih prebivalcih. Če bi navedli le številke, bi težko predstavili za katero območje gre.
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V KS Škale-Hrastovec v tem obdobju največ
pozornosti namenjamo investicijam v komunalno
infrastrukturo. V okviru kohezije se gradi povezovalni vodovod Velenje - Hrastovec - Cirkovce, ter

vracije Jezero, vključno z javno razsvetljavo, kolesarska steza ob Cesti Simona Blatnika, izgradnja
dveh makadamskih parkirišč pri stadionu (eno

vzporedno tudi vodovod Karničnik v Hrastovcu.
Vrednost celotne investicije je kar 1.400.000 €.
Z vso potrebno komunalno infrastrukturo opremljamo tudi zemljišča za gradnjo stanovanjskih
hiš. V letu 2012 smo že uredili območje pri
Grčarju, v prihodnjem letu pa bomo uredili še
območje Tanšek. Za to bomo skupno namenili
650.00 €, od tega smo 200.000 € pridobili na
razpisu državnih sredstev. Poleg tega v sklopu
koncesije obnavljamo ceste. Nekatere (Jevšnik –
Breznik, transformator- Vodušek, Vugrinec) smo
že obnovili, nekatere (odcep Pšeničnik, Sv. Jožef
– Tašler, Hrastovec – Cirkovce, Fori – Martinc,
Donik – Tanšek) bomo dokončali v prihodnjem
letu in za to namenili 350.000 €. Sofinancirala
se je obnova prostorov v domu KS ter gasilskem
domu. Postavljeni so bili igrali ob domu krajanov.
V celoti je obnovljena telovadnica.
KS Šmartno je del ožjega dela mesta, ki je
»pokrito« z vsemi storitvami občinskih javnih
služb (vodovod, kanalizacija, toplovod, koncesija
za vzdrževanje cest, koncesija za vzdrževanje
javnih površin). Od večjih investicij pa velja
omeniti zgrajeno krožišče pri Skalci, ureditev
odvodnjavanja padavinskih vod pod cerkvijo v
letu, ter sanacijo plazu nad Hudejem, ki je v predvidena v letu 2014. Še vedno ni dosežen dogovor
glede pokopališča Šmartno, kjer je lastnik zemljišč
cerkev, občina pa v tujo lastnino ne sme vlagati,
zagotavlja pa nujno vzdrževanje. Sredstva pa smo
namenili tudi vzdrževanju doma KS.

je tudi rušenje skakalnice. Za mesto Velenje pa je
pomembna tudi izgradnja prizidka k vrtcu Vrtiljak
in obnova vile Bianco. Žal smo morali veliko sredstev nameniti tudi sanaciji brežine reke Pake po
poplavi lanskega novembra.

na vzhodnem, drugo na zahodnem delu). Obnovljena je bila še fasada na domu KS.
V KS Podkraj je večji del sredstev namenjeno
investicijam v cestno infrastrukturo. V zadnjih treh
letih se je izvedla sanacija cest Podkraj-Andraž,
Staro Velenje-Podkraj, odcep Šiman, zgradil se je
pločnik Velenje-Podkraj, od cerkve do Glavnika,

Za KS Stara vas velja podobno kot za sosednjo
KS Šmartno – kot del ožjega dela mesta Velenje
je odlično pokrit z vsemi storitvami javnih služb.
Posebno mesto pa prav gotovo ima največji
park v mestu, Sončni park, ki se ponaša z novo
podobo. V njem se nahaja drsališče, kjer je možno
brezplačno drsanje, kot tudi nova postaja Bicy za

brezplačno izposojo koles. V 2014 bomo nadaljevali z obnovo parka, ki bo vključevala obnovo
prireditvenega platoja ter vile Rožle.
Nove pridobitve na področju infrastrukture pa
so: kolesarska steza ter peš pot od APS do resta-

obdobju najbolj zaznamovala izgradnja novih
trgovskih centrov (Velenjka, Mömax, Eurospin), v
prihodnjem letu pa se bo pričel graditi poslovni
kompleks Skaza med Celjsko in Žarovo cesto.
Med investicijami velja omeniti obnovo ceste
z izgradnjo pločnika Staro Velenje – Podkraj
od župnišča do Glavnika, sanacijo odsekov
Ljubljanske ceste, ter Ceste talcev, zelo opazno

Kot primestna krajevna skupnost, je bila tudi KS
Paka najbolj zaznamovana z izvajanjem koncesije
za ceste. V sklopu le-te so bile sanirane ceste oz.
posamezni odseki cest Grabnar, odcep Grobelnik,
Paka-Loke, Avberšek Zg. Peklenek, Paka-Lopatnik-Lipje, odcep Trebelčnik, Acman-Povh, v 2014
pa je v planu še obnova cest Povh-Hribaršek,
Ževart in Paka - Paški Kozjak. Vrednost del znaša
2.700.000 €. V 2011 smo vložili 400.000 evrov
v obnovo doma KS. V 2014/2015 se bo zgradil
vodovod Loke-Jurk. Sofinanciramo tudi vzdrževanje gozdnih in nekategoriziranih cest, žal pa
tudi tu ni šlo brez sanacij plazov – v letu 2010
smo sanirali plaz v Lokah.

ter pri domu KS. V okviru kohezije se je zgradila
še kanalizacija Podkraj-Ring. Za omenjeno smo
namenili 1.137.000 €. V prihodnjem latu nameravano nadaljevati z obnovo ostalih javnih ceste
po KS. Prav tako se še vedno ureja projektna
dokumentacija za ureditev meteorne kanalizacije
na območju Tajne, kjer si želimo soglasja lastnikov
zemljišč in skorajšnjo ureditev razmer. Pripravljeni
so projekti za izgradnjo večnamenske dvorane, za
izvedbo pa je potrebno pridobiti del nepovratnih
sredstev EU ali RS, saj investicije ni mogoče financirati le iz občinskega proračuna.
Tudi večina KS Staro Velenje je del ožjega
dela mesta in kot taka dobro pokrita s storitvami
občinskih javnih služb. Verjetno jo je v zadnjem
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se je na območju Paka-levi breg zgradila tudi
kanalizacija. V letih 2011 in 2012 sta se zgradila
tudi kanalizacija na Konovski cesti (Sevšek) in
meteorni kanal ZN Selo. Po izgradnji vodovoda
bodo v 2014 sanirane tudi naslednje ceste: Konovska, Šenbriška, Malgajeva. Prav tako bomo tudi
tu skrbeli za vzdrževanje in obnovo doma KS, v
2014 je planirana obnova fasade.

KS Šalek je v večjem delu razkopana, saj se gradi
kanalizacija in vodovod v okviru kohezije tako na

območju Šalek - Paka - levi breg kot v Zgornjem
Šaleku, kjer se poleg tega gradi še meteorna
kanalizacija, vse skupaj v vrednosti skoraj 1 mio
evrov. Investicijski ciklus je vseboval tudi obnovo
cest odcep Trbul, Zabukovnik, Gorica-Zgornji

Šalek, sanacijo mostu pri Jevšniku, zaris parkirnih
prostorov pri blokih, je sanacijo brežine reke Pake
pri gasilskem domu, zgrajeno krožišče pri Skalci
pa je seveda delno tudi v Šaleku. Tudi za Šalek
velja, da je dobro pokrit z večino storitev javnih

plaz. Vzdržujejo se tudi gozdne ceste ter nekategorizirane ceste. Mestna občina Velenje je skupaj
s krajani sodelovala pri prenovi podružnične
osnovne šole in pri vzdrževanju doma KS.
V KS Plešivec je bil velik del sredstev namenjenih
sanaciji poškodb po poplavi v letu 2012. Sanirano
je bilo veliko plazov, plaz Juvan bo saniran v letu
2014. V okviru koncesije za ceste so se obnovile
ceste Žlajfar-Bajdl, ter Sopota-Plešivec, cesta v
Velunjskem grabnu in odsek Juvan-Juvanov vrh

sta bili delno že obnovljeni, v letu 2014, pa bosta,
poleg cest Plešivec-Potočnik, Vas-Hotonšek, ter
Pusti potok-Tone, tudi dokončno urejeni. Saniral
se je most na cesti v Velunjskem grabnu. Sofinanciralo se je in se bo vzdrževanje nekategoriziranih
cest in gozdnih cest.

Gorico najbolj zaznamuje izgradnja Poslovno-stanovanjskega kompleksa Gorica, ki prav v
teh dneh dobiva končno podobo. Tu bo svoje
prostore pridobil tudi Svet KS. Obnovilo se je
otroško igrišče med bloki Koželjskega. Sanirala se
je cesta Gorica – Zg. Šalek ter brežina na vrtačah.
Po koncu izgradnje PSC Gorica se bo obnovila
še cesta Gorica-Bevče. Tudi tu k dobri povezavi
s centrom mesta pripomore brezplačni avtobus
Lokalc, krajani lahko koristijo vse storitve občinskih javnih služb.
V KS Kavče se pripravlja projekt za sanacijo
ceste v Kavče, obnovili pa so odseki Zgornje-Spodnje Kavče, ter povezava Spodnje Kavče. V
letu 2010 se je rekonstruirala mala čistilna naprava
v Kavčah, kar je bil pogoj, da se je letos zgradila
se je fekalna in meteorna kanalizacija na območju
Habe-Halec, vključno z obnovo ceste in pripravo
za javno razsvetljavo. V 2014 je planirano dokončanje izgradnje kanalizacije nad Halcem, obnova
ceste Podkraj – Kavče, ter dokončanje ureditve
javne razsvetljave. Sofinancirala se je obnova
doma: strehe, toplotne podpostaje, kuhinja in
sanitarije.
KS Šentilj je v okviru koncesije, dobila obnovljene ceste Črnova-Arnače, Arnače-Silova,
Sotler-Jevšek, Pačnik-Vranjek, Solak-Klančnik. V

V KS Konovo so se v okviru koncesije asfaltirale ceste in odcepi Kodre, Rahne, Povh, črpališče Šenbric I, cesta Konovska-Škalska, ter cesta
Šenbric – Cirkovce, odcepa Orož in Matozel pa

letu 2014 pa bodo obnovljene še ceste Podkraj
– Arnače, Laze – Arnače, Pritoka – Zg. Arnače,
odcep Gradič. Iz tega naslova bo za to porabljenih 1.400.000 €. Saniral se je tudi plaz v Lazah
pri Pustineku. Izvedla sanacija podpornega zidu
in mrliške vežice na pokopališču, sofinancirala se
je ureditev športnega parka vključno z nakupom
zemljišč.

služb, krajani pa verjetno uporabljajo brezplačni
mestni potniški promet – LOKAL'C.
Krajani KS Cirkovce verjetno trenutno najbolj
opazijo izgradnjo vodovoda Velenje – Hrastovec
– Cirkovce, ki se gradi v okviru kohezije in je ena
največjih investicij na območju občine, vredna
kar okoli 2 mio €. Po koncu teh del se bosta
obnovili še cesti Hrastovec-Cirkovce in Sedovnik.
Ob obnovi ceste se je položila tudi sekundarna
kabelska kanalizacija tako,da je vzpostavljena
možnost uvlačenja kablov telekomunikacijske
povezave. Poleg tega so se v okviru koncesije za
ceste asfaltirale ceste Konovo-Šenbric-Cirkovce,
Hojan-Lubela, Cirkovce-Pivnik, Pik-Megalec-Graška gora, Sedovnik, v prihodnjem letu pa se
bodo obnovila še cesta Škalske Cirkovce-Golob,
kjer bo potrebno po lanski poplavi sanirati še

bosta dokončana v prihodnjem letu. Za krajane
je pridobitev tudi urejeno krožišče pri Skalci.
Pred kratkim se je uredil prehod za pešce na
Selu pri Intersparu, ter saniral most pri Jevšniku.
Veliko angažiranosti je bilo potrebno za dogovor
glede Športnega parka Konovo. Zaradi neuspelega razpisa za izbiro izvajalca se bo k izvedbi
pristopilo v 2014. V izgradnji in rekonstrukciji
je vodovod Konovo-Šenbric, vodovoda Paka-levi
breg (Žerdoner, Jevšnik, Ožir) in Vemont-SeloŠkorjanc pa sta že zgrajena. V okviru kohezije

Krajani pa lahko še vedno koristijo brezplačni
avtobus Lokalc.
Investicijski ciklus v KS Vinska gora je bil in
bo zelo bogat. Izvedla se je sanacija cest Paka-Lopatnik-Lipje, Zajc-Vodušek, Petruh-Žlebjek,
Potočnik-Prelska skupaj s sanacijo mostu,
Smojček-Usar, Vas-Golak, Prelska-Meje, Brčan-Prelska, Dobrna-Vinska gora, Zg. - Sp. Črnova.

V letu 2014 bodo sanirana še ceste Nanojca –
Zg. Lipje odcep Strahovnik in Juvan-Klančnik. V
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okviru koncesije za ceste je za to namenjenih kar
2,9 mio €, v vzdrževanje se je prevzela še cesta
Lopatnik-Pristušek. Narava tudi tu ni bila prizanesljiva, sanirati smo morali plazove, v Prelski, na
odcepu Nanojca ter nad cerkvijo.
Uredila se je fasada ter sanitarije v mrliški vežici.
Sofinancirala se je sanacija strehe na domu KS.
Na področju komunalne infrastrukture smo
poskrbeli za izgradnjo kanalizacije v Črnovi in
vodovoda v Prelski, za kar smo namenil 870.000
€. V prihodnjem obdobju 2014 – 2018 pa bomo
zgradili še kanalizacijo na območju centra Vinske
Gore in Prelske, vključno z izgradnjo malih
čistilnih naprav, urediti pa nameravamo še ostalo
komunalno infrastrukturo na območju predvidene nove pozidave v centru Vinske Gore, kar nas
bo predvidoma stalo 4.000.000 €.
V KS Pesje se je sanirala cesta Rdečnik-Špeh,
ter odsek ceste Postrpinjek-Mlačnik, v vzdrževanje pa se je prevzela cesta Odcep Janka Ulriha
34. V 2014 se bo pristopilo k sanaciji ceste Janka
Ulriha od mosta do ležečega policaja, kot tudi k
sanaciji cest Stanovšek-Podgorje in odcep Lilijski
grič. Največji projekt pa bo prav gotovo izgradnja
kanalizacije Podgorje. Sofinancira se vzdrževanje
doma KS. K dobri povezavi s centrom mesta
pripomore brezplačni avtobus Lokalc, krajani
Pesja pa večinoma lahko koristijo vse storitve
občinskih javnih služb.
V KS Bevče je bila zgrajena kanalizacija Bevče
pri Dolinšku in kanalizacija na meji s Črnovo,
obnovile so se ceste odcep Sv. Miklavž, dom
krajanov-Škrlin, Zabukovnik v Zg. Šaleku-Bevče,
v 2014 je načrtovana obnova povezave Lah ter
Gorica-Bevče za kar bomo namenili 500.000 €.
Sofinancira se obnova doma KS.
Tri mestne četrti obsegajo območje mestnega
središča ter Kardeljeve ploščadi. V letu 2012 smo
namesto države sanirali posledice poplave Pake.
Naslednje leto bo končana obnova Promenade
skupaj z novo parkirno hišo, ki bo stala 3.500.000
€. Začela se bo energetska sanacija zdravstvenega
doma za kar bomo namenili 1.000.000 €. Pričeli
smo s postopno obnovo cest nad in pod Kidričevo
cesto; letos smo tako že obnovili del Šlandrove
ceste, v prihodnjem obdobju pa nameravamo
pristopiti še k obnovi Jurčičeve, Zidanškove, Bračičeve, Stritarjeva in preostanek Šlandrove ceste.
1,5 mio evrov smo namenili sanaciji Kardeljeve
ploščadi, drugi del bo moral počakati do dokončanja spora glede lastništva garaž. Omogočeno
je brezplačno parkiranje v garažni hiši TC pod
Mercatorjem. Za potrebe izobraževanja smo sofinancirali izgradnjo objekta Gaudeamus. Na voljo
je brezplačni avtobus Lokalc, za kar občina letno
nameni 350.000 €.
V 2014 bomo z investicijami nadaljevali. Nekatere obnove cest so iz letošnjega zamaknjene
v naslednje leto. Več kot polovica proračuna je
namenjena investicijam. Ne smemo pa zanemariti naložb v ljudi. Te so še bolj pomembne.
Zato se kljub krizi ne zmanjšujejo sredstva
namenjena klubom in društvom, delovanju
krajevnih skupnosti … Za razpis za spodbujanje
podjetništva je v proračunu za 2014 namenjenih
200.000 evrov. Zanemarili nismo projektov na
področju sociale. Velenje je znano po svoji solidarnosti in povezanosti. Tudi mestnega središča
s primestnim območjem. Oglejmo si lepote naše
občine, obiščimo vse prireditve tako v mestu kot
na podeželju. Tudi tako bomo vsi skupaj še bolj
zadovoljni. Cilju, da se bolje predstavijo vsi ožji
deli občine je namenjena tudi nova Galerija na
prostem na »peš povezavi« med Cankarjevo ulico
ter Kardeljevo ploščadjo ob pošti.
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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.

P o b a r v a n k a

Utrinki s spomladanske čistilne akcije s predsednikom države Borutom Pahorjem, 13.4.2013



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:
Pobarvaj in pošlji na naslov: OO SD Velenje, Prešernova 1, 3320 Velenje

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, december 2013, naklada 10. 000 izvodov; Fotografije: Arhiv OO SD Velenje,
Andreja Katič, Alojz Hudarin, Alma Glotić, Milan Marič, Matej Vranič (fotografija na naslovnici)
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