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Izhaja enkrat letno
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Občankam in občanom mestne občine Velenje
iskreno čestitamo!
Velenje

750 let prve posredne pisne omembe Velenja in
55 let odprtja novozgrajenega velenjskega mestnega središča!

Bojan Kontič zbira podpise podpore
Socialni demokrati so sprejeli odločitev o moji kandidaturi za župana.
Računam tudi na podporo stranke DeSUS.
Za župana Mestne občine Velenje pa želim kandidirati
tudi s podporo volivk in volivcev ter njihove, vaše podpise priložiti
kandidaturi.

Obrazec lahko izpolnite in oddate tudi na stojnici, ki jo bomo postavili
pred velenjsko upravno enoto:



Zato vas prijazno prosim, da vsi tisti, ki mislite, da sem v

zadnjih štirih letih dobro in odgovorno opravljal svoje delo in
bi mi vodenje naše občine zaupali tudi v prihodnje, na Upravni 
enoti Velenje podpišete obrazec podpore in mi ga predate
osebno ali po pošti.
www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si

v ponedeljek, 1. septembra od 9. do 14. ure,
v torek, 2. septembra od 9. do 14. ure,
v sredo, 3. septembra od 9. do 16. ure,
v petek, 5. septembra od 9. do 13. ure.

Hvala! S spoštovanjem in z dobrimi željami, Bojan Kontič
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Velenje

»V Velenju tisto, o čemer na

državni ravni le govorijo, delamo.

Sodelujemo!«
iO: Bojan Kontič, bližajo se lokalne volitve,
izteka se vaš prvi županski mandat. Na
čelo občine ste prišli v času največje
krize. Ta povsod terja svoj davek. Kako
obvladujete krizo v Velenju?
Krizo smo v Velenju najbolj občutili na začetku
tega mandata, ko smo morali poravnati račune
zahtevnih investicij, ki smo jih načrtovali še v
»letih debelih krav«. Takrat sta bili pred nami vsaj
dve slabi možnosti. Ena od možnosti je bila varčevanje proračunskih uporabnikov tudi ali predvsem na vsebinskem področju, druga pa odpovedati se vsem razvojnim investicijam. Zame ni bila
sprejemljiva nobena od teh.

Ubrali smo svojo pot in po štirih letih
lahko z zadovoljstvom ugotavljamo,
da je bila prava.
Z uspešnimi prijavami na razpise in še z nekaterimi drugimi aktivnostmi smo uspeli občinskemu
proračunu zagotoviti dodatna sredstva in ohraniti
ter celo nadgraditi dosežene standarde in začeti
nove investicije. Res sem funkcijo župana nastopil
ravno v najzahtevnejšem obdobju, vendar mi ni
žal. Bolj kot to, da bom prevzel vodenje občine
v času krize, me je skrbelo to, da bom nasledil
župana, ki je za Velenje naredil veliko, ki mu je
marsikaj dal.
iO: A ste ga, po odličnih rezultatih sodeč,
več kot dostojno nadomestili. So vam pri
uspešnem županovanju pomagale tudi
izkušnje, ki ste jih dobili kot vodja največje koalicijske poslanske skupine?
Gotovo je moje odločitve sooblikovalo tudi
to, da sem imel možnost zelo od blizu spremljati
različne poglede na možne rešitve iz krize. Državljanke in državljani so z rezultati volitev izrazili,
da ukrepi naše vlade po njihovem mnenju niso
bili pravi, čeprav so naslednje vlade z njimi nadaljevale in niso bile deležne večjih nasprotovanj.
Socialni partnerji, ki so v času mandatarja Pahorja
rušili reforme, so potihnili. Dejstvo je, da je tudi
Slovenija del globalnega gospodarstva in mislim,
da danes že vsi razumemo, kako učinki krize
glede na naše najpomembnejše tuje partnerje do
nas prihajajo le z določenim časovnim zamikom.
Kljub temu je seveda nekaj odvisno tudi od nas.
iO: Kaj imate v mislih?
Prepričan sem, da ravnanje bank ni bilo ustrezno. Te so v krizi reševale zgolj sebe, vedno bolj
so postajale hranilnice, umikale so se od financiranja projektov, čeprav so se kje prej že zavezale
k sodelovanju … Mi pa smo jih sanirali. Me prav
zanima, ali bo kakšno podjetje zahtevalo odškodninsko odgovornost. Potopili smo skoraj vsa
gradbena podjetja in danes ob načrtovanju investicij ugotavljamo, da domačih gradbenih podjetij
skorajda nimamo več. To je seveda politika tujega
kapitala, ki ji mi tako radi nasedamo.
iO: Tudi v Velenju?
Dovolite mi, da navedem le en primer. Podjetje
PUP, ki je na razpisu pridobilo koncesijo za obnovo
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in vzdrževanje občinskih cest za obdobje petnajstih let, se je ob prijavi na razpis in pred sklenitvijo pogodbe dogovorilo za način financiranja
obnove cest. Obnova naj bi bila končana v štirih
letih, nato pa bi ceste le še vzdrževali. Torej: prva
štiri leta velik strošek, nato pa zagotovljen prihodek, s katerim bi poravnavali posojilne obveznosti
in seveda normalno poslovali ter ohranili delovna
mesta, kar je pomembno tudi za nas kot lokalno
skupnost. Zdaj pa odgovor na to, kaj storiti, ko se
banke iz povsem zanesljivega projekta umaknejo,
PUP še išče.
iO: Je podoben primer tudi objekt na Gorici?
Ni povsem enako, saj je v ta projekt vključenih več investitorjev. Mestna občina Velenje se
je skupaj s Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije za ta projekt odločila, da bi zgradili
132 stanovanj in ustrezno število parkirnih mest,
soinvestitor pa se je odločil za gradnjo garažne
hiše in poslovnega dela objekta ter za izgradnjo
nekaj stanovanj za trg. Ko sem nastopil župansko
funkcijo, je bila na Gorici velika gradbena jama,
ob njej pa stanovanjski blok in osnovna šola. Kaj
storiti? Če bi bilo še mogoče, bi jamo zasuli. A
bilo je jasno, da s tem ogroženih sosednjih objektov ne bi rešili, denarja za poslovni del pa ni bilo.
Z veliko napora in vsestranskega angažmaja smo
skupaj vendarle pripeljali objekt do zaključne
faze. Prepričan sem, da bo uspešno dokončan, a
res le ob izjemnem trudu in prizadevanjih investitorja ter mojih sodelavcev.
iO: Pa to vendarle ni bila največja investicija
tega mandata.
Seveda ne.

Naša največja investicija je izgradnja
vodovoda, »težka« več kot 40
milijonov evrov, ki pa je manj
opazna, saj se večina del odvija na
obrobju mesta.
Gre za skupni projekt treh občin Šaleške doline;
skupaj z občinama Šoštanj in Šmartno ob Paki
bomo zgradili kar 42 kilometrov vodovodnega
omrežja in tri čistilne naprave. To je največji
projekt na našem območju v zadnjih dveh desetletjih. In kar je najpomembneje – večino sredstev
smo zagotovili iz kohezijske politike Evropske
unije. Prebivalci Šaleške doline bomo po zaslugi
tega projekta preskrbljeni z zelo kvalitetno pitno
vodo, prav tako pa bodo druge vode v naši dolini
čiste in kakovostne.
iO: To, da je Mestna občina Velenje na
področju črpanja evropskih sredstev zelo
uspešna, je širše znano.
Res je. Sicer zelo nerad izpostavljam sodelavce, ker lahko tako zelo hitro komu narediš
krivico. A vendar bom tokrat tvegal in posebej
omenil sodelavce Komunalnega podjetja Velenje
in »projektno skupino« naše občinske uprave.
Slednja letos deluje že deseto leto. Začelo se je
tako, da je takratni velenjski župan Srečko Meh

k sodelovanju povabil skupino mladih. V občinski
upravi smo jim dali možnost, da v letu dni pridobijo sredstva na evropskih razpisih za projekte, s
pomočjo katerih bomo lahko pokrili tudi njihove
stroške dela. Tako se je začela pisati uspešna
zgodba, ki jo bomo letos ob občinskem prazniku
tudi podrobneje predstavili. Kot že dve leti doslej,
bomo tudi letos ob prazniku mestne občine Velenje izdali knjižico, ki jo bodo prejela vsa velenjska
gospodinjstva. Tokrat bomo z njo torej predstavili
delo »projektne skupine« in velenjske evropske
projekte, zato zdaj o njih ne bom preveč govoril. Vesel in ponosen sem, da imamo v okviru
občinske uprave skupino, ki se financira sama, in
da smo s pomočjo njihovega dela v naši lokalni
skupnosti izvedli veliko zelo dobro sprejetih in
koristnih projektov.
iO: Kako to, da do tega trenutka niste niti z
besedo omenili Promenade?
Promenade ne omenjam, saj menim, da je
dovolj opazna. In menim tudi, da je res velika
pridobitev za naše mesto, za naš »lepi center«.
Ustvarjali smo jo skupaj z uveljavljenimi domačimi strokovnjaki. Seveda so tudi v tem primeru
mnenja deljena. Nekateri menijo, da bi morali
ta predel mesta odpreti za promet. A mi smo
prisluhnili večini in se zgledovali tudi po trendih v svetu. Avtomobili v najožje središče mesta
ne sodijo. Promenada je bila potrebna obnove.
Vsa infrastruktura in urbana oprema. Most smo
morali obnoviti zaradi poplavne varnosti, potrebovali smo več parkirnih mest za potrebe zdravstvenega doma in šolskega centra. In, da, tudi
v tem primeru smo večino sredstev pridobili na
razpisih. Gre za nepovratna sredstva. Slišim tudi
odzive, da bi ta sredstva lahko porabili bolj koristno, a moram povedati, da bi jih lahko predvsem
nepovratno izgubili.
iO: Hkrati z obnovo Promenade se je spremenila tudi njena okolica.
Ja, energetsko sanirani in obnovljeni so objekti
Šolskega centra Velenje, energetsko sanirali in
obnovili smo tudi Zdravstveni dom Velenje. Zgradili smo nov objekt, Gaudeamus, obnovljena je
tudi stavba nekdanjega Farmina.
iO: Pri vseh teh investicijah pa ste se menda
minimalno zadolžili. Drži?
Od začetka mojega mandata smo investirali 70
milijonov evrov in se pri tem zadolžili le za šest
milijonov – za vodovod, kanalizacijo ter stanovanja. Vse druge investicije in dejavnosti financiramo brez posojil. Zakonodaja nam dovoljuje,

da bi se lahko zadolžili še enkrat toliko. Morda je
dober podatek tudi to, da se lahko naša občina
glede na investicijska sredstva razdolži v letu in
pol. To sicer ni naš namen, saj menimo, da mora
Velenje naprej.
iO: Novo podobo ima tudi Sončni park.
Res je. Nadaljevali smo tudi z obnovo Sončnega
parka. Rezultati so vidni in dobro sprejeti. Vedno
več ljudi se rado zadržuje v parku. Imamo še nekaj
načrtov za investicije, ki bodo naš park še dodatno polepšale in mu dale tudi več vsebine. Na
Sončni park smo res lahko ponosni. Povabljeni,
da se kdaj sprehodite po njem in si ga ogledate!
iO: Zanimiv je tudi pozimi, kajne?
Mislim, da je pokrito drsališče, ki smo ga uredili
v Sončnem parku, pomembna pridobitev. Z zadovoljstvom lahko povem, da ga bomo letos v celoti
odkupili in tako bodo naši občanke in občani v
Sončnem parku lahko ne glede na vremenske
razmere deležni zimskih radosti.
iO: Kakor lahko zdaj uživajo ob jezeru …
Jezera so po mojem mnenju za našo dolino
neprecenljive vrednosti. Letošnje poletje sicer
ni bilo ravno radodarno s sončnimi dnevi, a je
»Velenjska plaža« vseeno lepo zaživela. Mislim,
da smo jo lepo uredili. A to je šele začetek naših
načrtov za to območje! Zelo si želimo, da bi
Premogovnik Velenje uspel zračni jašek premestiti
na drugo lokacijo, da bi podrl klasirnico ter obnovil staro elektrarno. Tako bi bili resnično ustvarjeni
pogoji za nadaljnji razvoj turizma.
iO: Kako pa je z investicijami v primestnih
krajevnih skupnostih? So bile na račun
intenzivnega urejanja mesta kaj okleščene?
Prej nasprotno. Zavedamo se, kako pomembno
je za našo občino, da čim bolj enakomerno razvijamo vse njene predele in vsa področja. Zavedamo se, da prav vsaka investicija prinaša dodano
vrednost in novo kvaliteto celotni lokalni skupnosti. Ves čas se trudimo, da investiramo tudi v
primestne krajevne skupnosti. Naj omenim le
obnovo cest. Včasih se pošalim, da imamo v naši
občini toliko asfaltiranih cest, da lahko tudi gobe
nabiramo kar z asfalta. Gotovo so ceste v mestu
v slabšem stanju kot tiste v primestnih krajevnih
skupnostih. Predvsem seveda tiste, za katere je
odgovorna država, na primer Šaleška, Partizanska
in Kidričeva cesta ter cesti skozi Škale in Ložnico.
Pa nevarni odseki, kakršno je križišče pri Obircu...
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iO: Ena od investicij trenutno teče tudi v
krajevni skupnosti Konovo. Kaj gradite
tam?
Na Konovem nastaja nov športni park. Ko
smo zgradili nove bloke na Kosovelovi cesti, se
je število stanovalcev v tem predelu precej povečalo, dosti je tam mladih družin. Zdelo se nam
je nujno potrebno, da ob tem, ko poskrbimo za
stanovanja, poskrbimo tudi za to, da bo življenje
tam lahko kar najbolj kakovostno in prijetno. V
Osnovni šoli Šalek smo uredili oddelek vrtca, zgradili bomo športna igrišča, otroško igrišče, uredili
prostor za druženje. Umetno travo za nogomet
bomo položili na nogometno igrišče Osnovne
Šole Šalek. Poleg naštetega za območje Šaleka
pripravljamo še kar nekaj izboljšav.
iO: Večja načrtovana investicija na področju športa je tudi izgradnja skakalnega
centra. Kako daleč pa je ta?
Skakalni center smo načrtovali in ga bomo tudi
naredili. Kaže pa, da bomo ob tem tudi plačali
za vse napake, ki so bile narejene v preteklosti.
Izkazalo se je namreč, da so ob gradnji starega
skakalnega centra odkopali preveč zemlje in nato
betonirali brez armature. Poleg tega se je po
geoloških raziskavah terena pokazalo, da drsi tudi
grajski hrib. Strokovnjaki so napovedali nevarnost
plazenja, zato moramo ukrepati. Tako bomo
najprej sanirali grajski hrib in skakalnice gradili,
ko bo sanacija končana.

da ste bili pri odpravi posledic teh nesreč
zelo učinkoviti.
Dvakrat poplave in enkrat žled. Nič nas ni
zgrešilo. Za razliko od nekaterih drugih lokalnih
skupnosti smo v Velenju res dokazali, da se znamo
uspešno spopasti tudi s težavami, ki jih povzročijo
naravne nesreče. Naj se pri tem za požrtvovalno
in učinkovito delo zahvalim predvsem gasilcem.
Ob žledu je bilo zgledno in zelo pomembno tudi
dobro sodelovanje delavcev Elektra Celje in vzdrževalcev cest. Skupaj smo koordinirano odpravljali posledice in pomagali ljudem. Najpomembneje je, da nikogar nismo pustili samega v nesreči.
iO: V nesreči pa ste pomagali tudi prijateljskim mestom.
Naključje je hotelo, da sem bil ravno v času
hudih poplav na obisku v Prijedorju, kamor me je
povabil tamkajšnji župan. Na lastne oči sem lahko
opazoval, kako nemočno so spremljali naraščanje
reke Sane … Ko sem se vrnil domov, sem takoj
sklical naš krizni štab in organizirali smo zbiranje
humanitarne pomoči za naša prijateljska mesta
Prijedor, Lukavac in Valjevo. Akcija je bila izjemno
uspešna. Vsi skupaj smo še enkrat dokazali, da
je solidarnost v Velenju še kako živa. Občanke
in občani so se na našo akcijo izjemno dobro
odzvali, poleg tega pa so se organizirali tudi sami.
Iz prijateljskih mest smo prejeli veliko zahval in naj
to priložnost izkoristim, da jih še enkrat prenesem
vsem, ki so pomagali.

žnosti za kvalitetne zaposlitve mladih. Nekaj ukrepov smo, da bi to dosegli, že izvedli, vsekakor pa
bo to prioriteta našega naslednjega mandata. Če
ga bomo dobili, seveda.
iO: Ali občina sploh ima v rokah kakšne
vzvode, s katerimi bi lahko neposredno
vplivala na zaposlovanje?
Nekaj jih zagotovo ima. In, kar jih je, jih v Velenju s pridom izkoriščamo. Tako je bila Mestna
občina Velenje v letošnjem letu tista, ki je na
našem območju omogočila največ zaposlitev. S
pomočjo programa javnih del smo zaposlili okrog
80 brezposelnih, približno 50 delovnih mest pa
je bilo ustvarjenih s pomočjo sredstev, ki smo jih
iz občinskega proračuna namenili za spodbujanje
gospodarstva.
iO: Kar nekaj uspešnih mladih podjetij ima
prostore v Poslovni coni Rudarski dom,
ki jo je uredila občina. Nameravate še
kje urediti obrtno cono? Govorilo se je o
Stari vasi …
Zelo sem si želel, da bi stečajni postopki
Vegrada potekali hitreje in bolj učinkovito. Tako
bi na območju Vemonta lahko nastala nova
podjetniška cona. Žal pa temu ni bilo tako. V Stari
vasi smo naleteli na drugačne težave. Občina ni
lastnik vseh potrebnih zemljišč, lastniki zemljišč,
ki so bila prej kmetijska, pa hočejo zdaj za stavbna
zemljišča iztržiti preveč. Omejeni pa smo bili tudi
z umeščanjem hitre ceste v prostor.

iO: Koliko ste torej namenili za investicije v
letošnjem proračunu?
Letos namenjamo za investicije kar 60 odstotkov proračuna. Realen obseg proračuna Mestne
občine Velenje je 35 milijonov evrov, letošnji pa
znaša 59 milijonov evrov. Razlika so sredstva,
ki smo jih uspeli pridobiti na razpisih. Kot sem
že omenil: v treh letih in pol smo za investicije
namenili 70 milijonov evrov, mandat smo začeli
s primanjkljajem, visokim 5 milijonov evrov, leto
2013 pa zaključili s skoraj 5 milijoni presežka.
Letos smo imeli ob polletju poravnane vse
obveznosti in na računu 2,6 milijona evrov.
iO: Kaj pa takšna investicijska naravnanost
občinskega proračuna pomeni za tako
imenovane družbene dejavnosti?
Lahko bi rekel: nič. Drži namreč, da sredstev,
namenjenih za področja kulture, športa, izobraževanja in socialnega skrbstva nismo zmanjševali.
Temu bodo pritrdili vsi proračunski uporabniki.
Nihče ni bil prikrajšan, za marsikatero področje
smo namenili celo več sredstev, kot v preteklosti.
Kot sem že povedal, naš način varčevanja ni bil
tak, da bi okrnili vsebine. Nasprotno. Za potrebe
srednjega in visokega šolstva smo zgradili Gaudeamus, bili smo del zelo uspešnega projekta Evropska prestolnica kulture 2012, na leto smo zagotovili 400 tisoč evrov za nadpovprečne športne
dosežke, znatna sredstva smo vložili v zdravstvo
in jih namenjali za storitve na področju socialnega
varstva ter pomoči …
iO: To je gotovo res, saj smo tudi v nacionalnih medijih lahko zasledili zapise,
kakršen je na primer »Velenje je socialna
republika.«
Res je, da veliko sredstev namenimo za pomoč
socialno šibkim, da skušamo čim bolje poskrbeti za vse marginalne skupine … Pravzaprav je
težko opredeliti, kaj vse naj uvrščamo v kategorijo
»pomoč občanom«. Konec koncev je to, gledano
širše, zanesljivo tudi brezplačni mestni potniški
promet, brezplačna izposoja koles, brezplačno
pravno svetovanje, mestna blagajna … In seveda
varna hiša, enkratne denarne pomoči, hiša za
brezdomce, javna kuhinja, subvencije, štipendije...
iO: V času vašega županovanja so občino
prizadele tudi naravne nesreče. Ve se,
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iO: Ne glede na to, da ste zdaj župan, ste še
vedno zelo dejaven politični akter tudi
na državnem nivoju. Ste član državnega
sveta, podpredsednik Socialnih demokratov, predsednik Županskega foruma
SD … Bili ste tudi član ožje pogajalske
skupine SD v koalicijskih pogajanjih s
Stranko Mira Cerarja. Kar se sodelovanja
in sposobnosti dogovarjanja ter sklepanja kompromisov tiče, bi med Velenjem in državno politiko težko potegnili
kakšno vzporednico, kajne? Zakaj je
temu tako?
Zato, ker stranke takoj po volitvah praviloma ne
razmišljajo več o tem, kaj bi bilo dobro za državo,
temveč predvsem o tem, kaj je najbolje za stranko,
o tem, kako se bodo njihovi odločitve in dejanja
odražali na naslednjih volitvah. Najenostavneje je
biti v opoziciji in opozarjati na napake vladajočih.
Predvsem v času, ko ljudje na lastni koži občutijo
posledice krize in ne verjamejo, da bi se ta lahko
že kmalu poslovila. Sicer pa lahko pogovore, na
katerih aktivno sodelujem, ocenim za konstruktivne. Mislim, da bi lahko dali dobre rezultate.
Kako bo v praksi, bomo seveda še videli. Kako bo
potem, ko se bomo soočili z dejanskim finančnim
stanjem ter realno ocenili zahtevnost razmer.
iO: Pred nami so že tretje volitve letos.
Nedavno ste objavili svojo kandidaturo,
v javnosti se pojavljajo tudi imena vaših
morebitnih tekmecev. Kakšno kampanjo
pričakujete?
Zanimivo, kot vedno. Prednost imajo novinci, ki
ljudem lahko ponujajo sanje. In to je seveda zelo
mikavno. Sam bom pač predstavljal dosežene
rezultate, torej preverljive podatke. Ljudje pa se
bodo odločili, ali naj gremo naprej po že znani,
preverjeni poti, ali naj se podamo v neznano
in tvegamo, da se izgubimo. Slogan Socialnih
demokratov poudarja pomen dejanj. Tudi sam še
vedno trdim, da štejejo dejanja. Samo od besed je
navadno bolj malo, zato bom občanke in občane
preprosto povabil, da nadaljujemo skupaj.
iO: Gospod župan, bi ob koncu tega pogovora radi še kaj dodali?
Rad bi se predvsem zahvalil. V prvi vrsti
vsem 33 članicam in članom občinskega
sveta. In vsem tistim, s katerimi smo skupaj
delali, vsem, s katerimi smo sodelovali, vsem,
ki so mi v teh težkih časih namenili kakšno
lepo besedo in spodbudno misel. Pa vsem
tistim, ki prostovoljno, brez plačila, delajo
velike in pomembne stvari.

iO: Če sta »socialna republika« in »rdeče
mesto« nekakšna neuradna vzdevka za
Velenje, pa vemo, da je Velenje pridobilo
tudi precej uradnih nazivov, na katere
smo upravičeno lahko ponosni.
Vsekakor je lahko razlog za ponos, da smo
občina po meri invalidov, starosti prijazno mesto,
otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto, mladim
prijazna občina, energetsko najučinkovitejša
slovenska občina, najvarnejše mesto, najbolj
zelena občina, najuspešnejša občina na področju
ravnanja z odpadki, da smo mesto, ki je vedno
na vrhu lestvice najlepše urejenih in najbolj gostoljubnih slovenskih mest, mesto, v katerem deluje
enota Belega obroča, da smo prostovoljstvu prijazna občina. In skoraj gotovo nisem naštel vsega...
iO: Pa vendar večkrat slišimo, da se veliko
ljudi seli drugam …
Že mogoče, a to je globalni trend. Ne moremo
reči, da Velenje kakorkoli izstopa. Nekateri se
selijo drugam, spet drugi prihajajo v Velenje.
Velenje je mlado mesto. Letos praznujemo njegovih 55 let. Zelo zanimivo je pogledati, kako se je
gibalo število prebivalstva pri nas. Ko govorimo o
številu prebivalcev, si želim predvsem več delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, več prilo-
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iO: Vaš županski mandat je zaznamovalo
tudi izjemno dobro sodelovanje vseh
članic in članov občinskega sveta. Strankarskih razprtij praktično ni bilo zaznati.
Kako vam je to uspevalo?
Vse stranke in vsi kandidati pred volitvami
napovedujejo sodelovanje v splošno družbeno
korist – tako na lokalni kot na državni ravni.
Po volitvah pa se navadno obrne drugače. A v
Velenju smo skupaj
znali ustvariti okolje,
v katerem zgledno
sodelujemo. Znamo
se poslušati, znamo
se slišati, medsebojno spoštovati in
upoštevati.
V Velenju tisto, o
čemer na državni
ravni le govorijo,
delamo. Sodelujemo!

Brez njih Velenje ne bi bilo to, kar je. Hvaležen sem tudi gospodarstvenikom, podjetnikom, obrtnikom, ki ustvarjajo v naši dolini in
zagotavljajo delovna mesta. Ni jim lahko v
teh časih. Je pa lepo, ko še vedno, kamor koli
že prideš, Velenje poznajo tudi po Gorenju in
drugih uspešnih podjetjih …
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Zavzetost, angažiranost in

poznavanje težav okolja,
iz katerega prihajamo
Politika je vedno in povsod priročna, da jo razglasimo za krivca.
Del politike smo tudi Socialni demokrati. Smo politična stranka
levega političnega prostora. Za mnoge, tudi zame, premalo na
levici. Predvsem pa smo Socialni demokrati ljudje. Somišljeniki,
ki razumemo potrebe, zahteve in želje ljudi, občank in občanov.
Naše načelo, da naj bo vsak evro vložen v investicije, namenjene
ljudemiz našega okolja, mnogokrat uresničujemo tudi s prostovoljnim delom.

skupaj z zavezniki premagali fašizem in nacizem.
Sprejem zakona o poroštvu za šesti blok štejem
za velik uspeh »šaleškega lobija«, o katerem tako
radi govorijo. Vedno rad povem, da »šaleški lobi«
lahko pomeni le nekaj več kot 45 tisoč prebivalk
in prebivalcev Šaleške doline. Drugega »šaleškega lobija« ne priznavam in ne poznam.
Zakon je napisal in vložil v prejšnjem mandatu
tedanji poslanec in sedanji velenjski župan Bojan
Kontič.

L

etos smo imeli v Sloveniji že dvoje volitev.
Evropske in državnozborske. Socialni demokrati smo bili uspešni. V Evropski parlament
smo izvolili Tanjo Fajon, v Državni zbor Republike
Slovenije pa iz naše volilne enote Andrejo Katič.
Dve ženski, obe odlični in odgovorni sodelavki.
Pred nami so to jesen še lokalne volitve, s katerimi bomo izbrali župana ter članice in člane
občinskega sveta.

Verjamem, da bo kandidat za
župana Bojan Kontič dobil še en
mandat. Njegovo delo in delo Sveta
Mestne občine Velenje v obdobju
2010–2014 namreč ocenjujem kot
izjemno uspešno.
Vem, da tako meni tudi veliko občank in občanov. Mestna občina Velenje je vendarle zelo
uspešna in v širšem prostoru ugledna lokalna
skupnost.
Sam sem zadnje obdobje »oddelal« kot poslanec Državnega zbora. V parlamentu sem bil dve
leti in pol, od predčasnih volitev leta 2011 do
letošnjih predčasnih volitev. Naloge sem opravljal z vso energijo in znanjem, ki ju premorem.
Zadovoljen sem, ker vem, da se je moj glas, glas
poslanca iz Šaleške doline, dobro slišal. In mnogi
me niso le slišali, ampak tudi razumeli. Prepričan sem, da me bo Andreja Katič več kot dobro
nadomestila. Kot dolgoletno sodelavko jo dobro
poznam, ona pa dobro pozna naše okolje. Vem,
da se bo znala zavzemati zanj.

Vesel sem, da imamo velenjski
Socialni demokrati vse od
osamosvojitve dalje v parlamentu
vedno svojega poslanca.
V mandatu 2011–2014 je poslansko skupino
SD sestavljalo deset poslank in poslancev. Bili smo
tako v vladi kot v opoziciji. Koalicijo je v zadnjem
letu močno pretresala različnost strank in njihovih
programov, poleg tega pa brezkompromisnost
opozicije, še posebej SDS, ki se je ukvarjala predvsem s svojim predsednikom.
Poslanec je v parlamentu močan toliko, kot
je močna njegova stranka. Seveda pa so izjemno pomembni je tudi zavzetost, angažiranost
in poznavanje težav okolja, iz katerega poslanec
prihaja. Zato menim, da mora poslanec živeti
doma in ne v poslanskem stanovanju v Ljubljani.
Moj skrajšani mandat je zaznamovalo kar nekaj
področij in aktivnosti, ki so se mi posebej vtisnile
v spomin. Med njimi najbolj zakon o poroštvu
za šesti blok šoštanjske termoelektrarne, težave
v Premogovniku Velenje, postopki, vezani na 3.
razvojno os, izkrivljanje resnic o drugi svetovni
vojni in o simbolih, pod katerimi so partizani
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Doslej sem z manjšim presledkom delal več
kot petdeset let. V premogovniku, na občini in
zadnja tri leta v parlamentu. Biti poslanec je bila
zame zanimiva izkušnja, a zadovoljen sem, da je
bil to moj prvi in hkrati zadnji mandat. Biti predstavnik ljudstva v zakonodajnem telesu je ugledna in odgovorna funkcija. A nekaj mojih kolegov iz poslanskih vrst je, kot kaže, žal ne razume
tako. In ravno ti poslanke in poslanci, četudi so
v manjšini, so dajali ton našemu delu in v slabo
luč postavljali parlament, politiko in demokracijo.
K temu rade volje prispevajo tudi mediji, saj je
seveda dosti laže poročati o neprimernih besedah
kot o resnih in argumentiranih razpravah.

Toliko laži, krivic, neutemeljenih
obtožb kot v parlamentu, nisem videl
nikoli prej.
Želim si, da bi v tem mandatu slovenski parlament pridobil na ugledu, da bi postal vreden
svojega imena in vloge.
Do takrat pa ostajam pri svoji nedavni izjavi,
da je bilo delo v državnem zboru najslabše delo
v mojem življenju.
Srečko Meh

www.sd-velenje.si
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Naprej - po poti etičnega
in gospodarskega razvoja

kov, ki imajo inovativne ideje, ki so jih sposobni
tudi uresničiti in to na najrazličnejših področjih
od izobraževanja, podjetništva, kulture, športa,
medsebojnih odnosov, medsebojne pomoči ...
Veliko je sodelavk in sodelavcev v občinski upravi,
v javnih zavodih, komunalnem podjetju, društvih,
klubih, ki s svojim delom in idejami prispevajo k
uspešnosti občine. Veliko uspešnih projektov za
mlade, za nova delovna mesta, za starejše ... smo
izvedli. Z mnogimi se lahko pohvalimo. In ni lahko
delo župana, ki uskljajuje ideje in določa prioritete. Vse je v ljudeh, v njihovem znanju in kompetencah ter energiji, s katero naloge tudi izvajajo.
Župan Bojan Kontič je uspešno sestavil ekipo in
več kot odlično vodi občino. Občinski proračun je
saniran. Kar 60 % sredstev je namenjenih investicijam; ob tem, da se še več sredstev kot pred krizo
namenja izobraževanju, kulturi, športu, sociali,
zdravstvu ...

Uspešno črpamo evropska
sredstva. In ne nazadnje, odločitve
v občinskem svetu se navadno
sprejemajo soglasno.
Le želela bi si, da bi tudi v državnem zboru
tako znali združiti energijo za dobrobit Slovenije. A tudi to je predvsem odvisno od ljudi, ki
so izvoljeni na posamezno funkcijo. V Velenju to
zmoremo in znamo.
iO: Boste pogrešali delo na lokalnem
nivoju?
Upam, da bom tudi v prihodnje lahko sodelovala na lokalnem nivoju kot občinska svetnica.

Skozi vsa leta mojega dela sem
odlično poznala vsa področja dela
ter zakonodajo, ki ta področja ureja.

iO: Na letošnjih volitvah v Državni zbor je
bila za poslanko Socialnih demokratov
izvoljena Andreja Katič, dolgoletna
direktorica občinske uprave Mestne
občine Velenje. Andreja, kakšni so prvi
vtisi?
Državni zbor je z delom pravzaprav šele pričel.
Konstitutivna seja je potekala 1. avgusta. Formirale so se poslanske skupine. Poslansko skupino
Socialnih demokratov sestavljamo Dejan Židan,
Matjaž Han, Janko Veber, Bojana Muršič, Matjaž
Nemec in jaz. Vodja poslanske skupine je Matjaž
Han, jaz sem njegova namestnica. Predsednik
državnega zbora je postal predstavnik največje
poslanske skupine dr. Milan Brglez, podpredsednik pa je iz naše poslanske skupine postal tudi
Janko Veber, ki je do teh volitev vodil državni
zbor in je postavil visoke standarde vodenja.
Verjamem, da bomo v novi sestavi poslanke in
poslanci delovali skladno z zahtevno funkcijo, ki
so nam jo zaupali državljanke in državljani in se
temu primerno tudi obnašali.

Čas je, da gre Slovenija naprej – po
poti etičnega in gospodarskega
razvoja.
Ne glede na to, da politika trenutno ni priljubljena
med ljudmi, je državni zbor najvišji organ in od
dobrega (so)delovanja posameznih političnih
strank in vlade je odvisen nadaljnji naš nadaljnji
razvoj.
iO: Ali ste sprejeli že kakšne konkretne
zadolžitve?
Ustanovili smo delovna telesa Državnega zbora
in določili njihove naloge.

www.sd-velenje.si

Imenovana sem bila za predsednico
Odbora za pravosodje.

iO: Mestna občina Velenje je znana tudi po
tem, da je primer dobre prakse na najrazličnejših področjih.

Ta obravnava predloge zakonov, druge akte in
problematiko, ki se nanaša na organizacijo in
delovanje sodišč, državnega tožilstva, državnega
pravobranilstva in ustavnega sodišča, na civilno
in kaznovalno pravo, postopke, odvetništvo in
notariat, izvrševanje kazenskih sankcij, varstvo
osebnih podatkov, mednarodne zadeve s tega
področja in druga vprašanja, ki jih obravnava za
to področje pristojno ministrstvo.

To, da lahko kot del najožje županove ekipe
vplivaš na prioritete, ki so določene v posamezni občini, me je včasih, ko bi zaradi zahtevnosti nalog želela sprejeti kakšno manj odgovorno
delo, prepričalo, da vztrajam. Ponosna sem, da
v Velenju na prvo mesto postavljamo vlaganja v
ljudi, v tajnostni razvoj, da spodbujamo inovativnost in spoštujemo različnost. Ponosna sem na
solidarnost, ki je v naši dolini še vedno dovolj
prisotna. Izhajam iz delavske družine, zato mi
ni blizu vladavina kapitala. Verjamem, da človek
dodaja vrednost, kapital se sam plemeniti samo
v bankah in hranilnicah, pa še to le, če ga menedžerji pravilno vlagajo. In v Velenju smo lahko
ponosni na veliko posameznic in posamezni-

iO: Do izvolitve v državni zbor ste dolga
leta sodelovali pri vodenju Mestne
občine Velenje.
Pravzaprav sem bila vse od leta 1998 odgovorna za strokovno vodenje občinske uprave. To
je bilo delo, ki sem ga z veseljem opravljala. Je pa
to kar dolga doba. V občinski upravi smo naprimer imeli v času, ko sem nastopila delo dva računalnika, v letu 2008 pa je občina prejela nagrado,
za najboljšo občino na področju elektronskega
poslovanja, danes pa si pravzaprav brez e-poslovanja dela ne moremo predstavljati. Leta 1996
so nove občine po spremembah v javni upravi
pričele s svojim delovanjem. Sodelovala sem
pri urejanju poslovanja vseh področij, za katera
je občina pristojna. Mislim, da ni postopka ali
obrazca, ki ga sodelavci v upravi uporabljajo, ne
da bi sodelovala pri njegovem kreiranju. Ponosna
sem, da nam v Sloveniji druge občine priznajo,
da smo ena izmed najboljših občinskih uprav. Vse
sodelavke in sodelavci danes tvorno sodelujejo
pri iskanju rešitev, da občankam in občanom čim
hitreje, prijazno in učinkovito nudimo storitve, ki
jih potrebujejo.

info@sd-velenje.si

Vedno bom na razpolago, če bodo sodelavke
in sodelavci v občinski upravi potrebovali strokovni posvet. Prav tako imam še mnogo idej, ki
bi jih želela uresničiti. Mogoče bo kateri projekt
sedaj lažje uresničiti tudi skozi moje delo v državnem zboru. Dobro vem, na vrata katerih uradnikov v Ljubljani moram potrkati. Verjamem pa
tudi, da se bom lahko ob sprejemanju odločitve
v državnem zboru posvetovala s sodelavkami in
sodelavci v občinski upravi in širše ter tudi z vsemi
drugimi, s katerimi smo dobro sodelovali.
iO: In področja delovanja, ki vas najbolj
zanimajo so?
Gospodarstvo in nova delovna mesta, infrastruktura, urejanje prostora, pravna država, človekove pravice ... Upam, da bom imela dovolj energije, da bom na vseh področjih aktivna poslanka.

Prepričana sem, da bom uspešno
zagovarjala interese Velenja in
Šaleške doline.
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Postavljeni temelji

za ohranjanje socialno primernega
lokalnega okolja
Svet Mestne občine Velenje je na predlog župana Bojana Kontiča
v mesecu maju letošnjega leta soglasno potrdil Strategijo razvoja
socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 20014
do 2020. Tako smo verjetno prva občina, ki je s pomočjo mnogih
nevladnih organizacij in javnih zavodov pripravila strategijo in se
zavezala k njenemu izvajanju. Strategija izhaja iz analize stanja
socialnega varstva in postavlja temelje za vzpostavitev oz. ohranjanje
socialno primernega lokalnega okolja.

S

tatistični podatki žal kažejo, da socialne
stiske in število ogroženih narašča povsod
po svetu. Pomoč potrebujejo tako družine,
mladi, starejše osebe, revnejši sloji prebivalstva,
telesno in duševno prizadete osebe, zasvojene
osebe.

Institucionalno varstvo se izvaja v Domu za
varstvo odraslih Velenje, v drugi družini ali
drugi organizirani obliki oskrbovanih stanovanj
ali stanovanjskih skupinah. Povečujejo pa se tudi
potrebe po domovih za starejše občane. Nujno
potrebna je nadzidava doma za varstvo odraslih.

V Velenju je na voljo vrsta storitev in programov s področja socialnega varstva. Izvajajo jih
državne in občinske institucije ter številne nevladne organizacije. Nekatere naloge so določene z
zakonom. Mestna občina Velenje pa je znana po
tem, da med prioritete svojega delovanja uvršča
prav skrb za ljudi.

V prihodnosti bo potrebno razvijati tudi nove
oblike socialnega varstva, kot so varovana stanovanja, ki jih trenutno v MOV še ni, načrtovati pa
bo potrebno tudi storitveni servis, ki bo starejšim
ponujal storitve na domu.

Velenje je znano kot mesto z velikim
čutom za socialno odgovornost.
Posamezne projekte so po vzoru
Velenja v svoja okolja vpeljala tudi
druga mesta - ne le v Sloveniji,
temveč tudi izven meja.
Center za socialno delo Velenje izvaja socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu,
ki jo sofinancira občina. Storitev vsebuje socialno
oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko
vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, drugi družini ali
drugi organizirani obliki.

Pravica do izbire družinskega pomočnika je
namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo
v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim
osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju
vseh osnovnih življenjskih potreb.
V okviru projekta »Socialna vključenost starejših v MOV« je leta 2012 pričel delovati Center
dnevnih aktivnosti za starejše občane, ki je
namenjen razvedrilu, druženju, povezovanju,
socialnemu vključevanju pa tudi dodatni pomoči
pri skrbi zase. Za izboljšanje življenja starejših
že vrsto let uspešno poteka projekt Starejši za
starejše – za višjo kakovost življenja. Prostovoljci obiskujejo starejše od 69 let in o morebitnih
težavah obveščajo CSD Velenje.
Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev povezuje društva in klube upokojencev
Šaleške doline z namenom lažjega uresničeva-

nja skupnih interesov in potreb starejših, kot so:
izboljšanje kakovosti življenja upokojencev in
starejših, skupno zastopanje pred državnimi in
drugimi organi države, organiziranje in izvajanje humanitarne dejavnosti in dejavnosti, ki so v
javnem interesu.

Na področju socialnega varstva je dan velik
poudarek obveščanju občank in občanov,
najpogosteje s publiciranjem različnih brošur,
zgibank in plakatov: „Tretja generacija v skupnosti MOV - Vodnik po socialnih programih“,
katere namen je informiranje starejših o storitvah in programih, ki so jim na voljo v naši občini;
plakat „Moje številke“, katerega namen je, da bi
imeli starejši doma izdelano mrežo s kontaktnimi
podatki svojih sorodnikov, zdravnikov, nujnih
številk, društev; plakat „Leto 2012 – Evropsko
leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti“, kjer so bile predstavljene vse aktivnosti (prireditve, srečanja, predavanja) v občini po
mesecih. Vse novosti so prav tako objavljene na
spletni strani Mestne občine Velenje.
Občina (so)financira srečanje občanov in
občank starejših od 70 let, ki jih enkrat letno
organizirajo krajevne skupnosti in mestne četrti.
Storitev SOS GUMB je »celodnevna povezava preko osebnega telefonskega alarma«,
v okviru katere se zainteresiranim uporabnikom
preko posebnega telefonskega terminala zagotovi 24-urno nadzorovanje in varovanje uporabnika preko osebnega telefonskega alarma.
Z namenom izboljšanja položaja otrok in
mladih so sofinancirane aktivnosti osebnega
svetovanja in pomoč pri učenju osnovnošolskih
otrok (Dnevni center za otroke in mladostnike),
letovanje otrok iz socialno ogroženih družin
(Medobčinska zveze prijateljev mladine Velenje), nakup šolskih potrebščin (OZRK Velenje) in
program stanovanjske skupine – Vzgojni zavod
Slivnica, Socialno-preventivni program »Popoldanski center za mlade – INKUBUS«, v okviru
katerega strokovni delavci in mentorji Mladinskega centra Velenje dnevno izvajajo aktivnosti z
mladimi.

Mestna občina Velenje v letu
2014 namenja za programe za
mladino sredstva v višini 681.089
evrov, s katerimi krije stroške
delovanja Medobčinske zveze
prijateljev mladine, Mladinskega
centra Velenje, Mladinskega sveta
Velenje, Pikinega festivala, ureditev
Mladinskega hotela in razpisa za
sofinanciranje mladinskih projektnih
aktivnosti in za sofinanciranje
projektov strategije mladih.
Leta 2002 je bila ustanovljena Varna hiša
Velenje, v kateri sprejmejo ženske z otroki, ki
so žrtve nasilja in jim zdravstveno stanje dopušča
prevzemanje vsakodnevne skrbi zase in za otroke,
ki imajo težave z odvisnostmi.
Leta 2008 se je občina vključila v UNICEF-ov
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projekt Otrokom prijazno mesto. V sklopu
tega projekta so pripravljene zloženke Unicefove
varne točke v Velenju in opremljena otroška igrišča pri vrtcih.
Vse od leta 2009 je v upravni stavbi občine
občankam in občanom na voljo brezplačno
pravno svetovanje. Do sedaj je bilo največ vprašanj s področja socialnega varstva in družinskega
prava.
Mestna občina Velenje je prva občina v
Sloveniji s celovitim načrtom za preprečevanje nasilnih dejanj. V začetku maja 2012 je v
prostorih občine pričela z delovanjem tudi dislocirana enota Belega obroča Slovenije - Društva
za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ki pokriva
območje Savinjsko–šaleške in Koroške regije.
Za potrebe odraslih oseb z motnjo v duševnem
in telesnem razvoju skrbi javni zavod Varstveno
delovni center SAŠA.
V letu 2013 je občina sofinancirala program
Skupine za samopomoč (Društvo za mentalno
zdravje Ljubljana) in program Hi konjiček, Pomoč
otrokom (Združenje za pomoč otrokom s posebnimi potrebami, Počitniško društvo Kažipot Velenje).
V občini deluje Lokalna akcijska skupina
(LAS) za preprečevanje zasvojenosti z
drogami in predstavlja strokovno-posvetovalni
organ županov in občinskih svetov. Izvaja se
program Dnevni center za zmanjševanje škode
zaradi drog, podpira delovanje društva »Projekt
Človek« v Velenju. V začetku meseca septembra
2013 je v CSD Velenje pričela z delom strokovna
delavka za pomoč zasvojenim. V občini se izvaja
program anonimnih alkoholikov pod okriljem
društva Anonimni alkoholiki Slovenije.
Socialnovarstveni program zavetišče za brezdomce Center Hiša izvaja Inštitut Integra Velenje. V Velenju imamo organizirano imamo storitev
javne kuhinje, s katero zagotavljamo brezplačen
topel obrok osebam z minimalnimi prihodki ter
projekt Viški hrane, kjer se zagotavlja prevzem
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in predaja dnevno donirane hrane, ki je pred iztekom roka uporabnosti in bi jo drugače trgovci ob
koncu dneva dali v uničenje.
Iz proračunu občine se namenjajo tudi sredstva za enkratne izredne denarne pomoči za
tiste občane, ki so brez lastnega dohodka ali pa
z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega
dohodka za posameznega družinskega člana
po zakonu o socialnovarstvenih prejemkih povečanega za 50 %. Pomoč je namenjena plačilu
stroškov življenjskih potrebščin (prehrane, dietne
prehrane, ozimnice), šolskih potrebščin, šole v
naravi, stroškov vrtca, električne energije, toplotne energije, najemnine za stanovanje, zdravstvenih storitev, dodatnega zdravstvenega zavarovanja ipd.
Mestna občina Velenje je leta 2004 prejela
listino »Občina po meri invalidov«. Z ukrepi
Programa za izboljšanje življenja invalidov v
Mestni občini Velenje za obdobje 2014-2017
so predvidene aktivnosti, katerih nosilci so organi
občine ter posamezni javni zavodi, javna podjetja,
društva in ostale institucije v občini. Občina z
javnim razpisom za sofinanciranje programov in/
ali projektov na področjih socialnega in zdravstvenega varstva MOV sofinancira delovanja društev,
med njimi tudi invalidska društva (Zveza delovnih

fitnih stanovanj in adaptacijo stanovanjskih enot.
Prednostna naloga občine je reševanje stanovanjske problematike občanov. Neprofitna
najemna stanovanja se dodeljujejo družinam in
posameznikom na podlagi javnega razpisa. Socialno šibki občani lahko dobijo tudi subvencijo
neprofitnih in tržnih najemnin. Vloga se odda
na CSD, sredstva za subvencije pa zagotavlja
občina.
V letu 2009 je občina pristopila k projektu
Svetovne zdravstvene organizacije Starosti
prijazna mesta s projektom »Velenje, starosti
prijazno mesto«, katerega cilj je izboljšanje
življenja starejših občanov naše občine. Starosti
prijazna mesta so projekt Svetovne zdravstvene
organizacije pri OZN. Današnja mesta naj bi
meščanom omogočala zdravo in aktivno življenje,
kar pomeni, da prebivalcem nudijo možnosti,
prek katerih lahko uresničujejo prvine svojega
zdravja, se aktivno vključujejo v življenje mesta
in uživajo socialno ter zdravstveno varnost. Od
februarja 2014 deluje spletna stran www.
starostiprijazno.si, kamor lahko vsakdo napiše
komentar, vprašanje ali predlog glede ovir, s katerimi se srečuje v Velenju. V najkrajšem možnem
času je na spletni strani objavljen odgovor s strani
pristojne organizacije.

društvom omogoča brezplačno uporabo telovadnic, številnim društvom brezplačen najem
prostorov za njihovo delovanje.

V Velenju imamo bogat program
kulturnih in drugih dogodkov.
Spodbuja se organizacija
različnih prireditev, ki so
namenjene različnim starostnim
skupinam.
V poletnih mesecih poteka projekt »Čisto moje
Velenje«, pri katerem mladi urejajo Velenje in
okolico, se družijo s starejšimi v domu za varstvo
odraslih in z najmlajšimi na otroškem igrišču. S
tem projektom se pri mladih vzpodbuja medgeneracijsko sodelovanje, sklepajo se nove prijateljske vezi, pomeni tudi finančno pomoč mladim
oziroma njihovim družinam, krepi se njihova
zavest o pomenu zdravega in čistega bivalnega
okolja ter oblikuje pozitiven odnos do javnega
prostora in urbane opreme.
Mestna občina Velenje je s 1. septembrom
2008 uvedla brezplačen mestni potniški
promet - Lokalc. Na takšen način se poleg boljše
mobilnosti za občanke in občane prispeva tudi k
zmanjšanju onesnaževanja zraka in k prometni
razbremenitvi mestnega središča. Projekt Lokalc
so uporabniki takoj zelo dobro sprejeli. Na voljo je
tudi poseben program, ki se namesti na pametne
telefone, s pomočjo katerega se spremlja natančen čas prihoda posameznega avtobusa.
Mestna občina Velenje zagotavlja v proračunu
tudi sredstva za prevoze učencev in sredstva za
varstvo učencev vozačev (580.000 evrov).
Mestna občina Velenje je ustanovila tudi občinski štipendijski sklad in od leta 2009 zagotavlja
tudi štipendije za posebej nadarjene študente ter
za deficitarne poklice.
V Velenju se povečuje delež otrok vključenih v
vrtec. Mestna občina Velenje je ena redkih občin,
ki zagotavlja potrebne prostorske pogoje vrtca
tako, da se pokrijejo vse potrebe in se omogoči
vpis otrok v vrtec vsem zainteresiranim
staršem. Občina zagotavlja sredstva za plačilo
razlike med ceno programov v vrtcu in plačili
staršev. Za področje predšolske vzgoje je v letošnjem proračunu namenjeno 4.847.922 evrov.

invalidov Slovenije, Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline – ohranjanje psihofizičnih
sposobnosti invalidov skozi rekreacijo in šport,
Društvo invalid Konovo – pomoč invalidom za
pridobivanje in ohranjanje zdravje, Invalidsko
društvo Ilco Mb, Celje – delovanje invalidnih oseb
s stomo)…

Že od leta 2010 občankam in občanom občina
omogoča gotovinsko plačevanje položnic za
različne storitve na enem mestu in brez provizije.
Mestna blagajna Velenje, ki deluje v kletnih
prostorih Mestne občine Velenje, je zelo dobro
obiskana, saj je mesečno tam poravnanih več kot
15 tisoč položnic.

V letu 2009 je bil ustanovljen Odbor za
pomoč občankam in občanom z namenom, da
bi uravnoteženo koordinirali dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom in družinam. Pomoč
je namenjena najbolj ogroženim občankam in
občanom.

Občanke in občane občina spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa, športnim

Mestna občina Velenje zelo dobro sodeluje z Območnim združenjem Rdečega križa
Velenje in tudi z Župnijsko Karitas Velenje,
občina obema organizacijama omogoča tudi
brezplačno uporabo prostorov potrebnih za
njihovo delovanje in sofinancira njihove aktivnosti. Rdečemu križu pa je občina letos kupila tudi
vozilo za prevoz pomoči.
Enkratna denarna pomoč za novorojence
je enkratna denarna pomoč upravičencu, ki se
zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s
katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za
kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Iz sredstev občinskega proračuna se v osnovnem šolstvu in glasbeni šoli zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora
in druge opreme in druge materialne stroške,
investicijsko vzdrževanje in dodatne dejavnosti
osnovne šole. Po potrebi se namenijo sredstva
tudi šolskemu skladu za subvencioniranje dejavnosti otrok (malice …).

2004 - Občina po meri invalidov, Zveza
delovnih invalidov Slovenije
2008 - Občina z najboljšo prakso
e-poslovanja v državi –
Q-občina 2008
2010 - 3. nagrada v kategoriji
»Najboljša modelna mesta«
za vzpostavitev energetskega
menedžmenta in sprejetje ter
izvajanje akcijskega načrta
zmanjšanja rabe energije in
izkoriščanja obnovljivih virov
energije
2010 - 1. mesto - energetsko
najučinkovitejša mestna občina
v Sloveniji – En občina 2010
2011 - 1. mesto - najučinkovitejša
občina na področju trajnostne
mobilnosti
2012 - 2. mesto - v kategoriji Najbolj
zelena mestna občina; 1. mesto
na področju ravnanja z odpadki.
2012 - Mladim prijazna občina
2013 - 3. mesto za turistom najbolj
prijazen kraj po izboru
strokovne komisije in
Dnevnikovega uredništva Prosti
čas
2013 - 2. mesto na natečaju Naj
kolesarska občina (občina, ki
je v zadnjih 5 letih naredila
največ za razvoj kolesarstva in
spodbujanje kolesarjenja)
2013 - Planetu Zemlja prijazna občina
– priznanje za odgovorno
prizadevanje na področju
varovanja naravnih danosti,
ustvarjanje boljše kvalitete
bivanja občank in občanov ter
dobro informiranje o pravilnem
odnosu do okolja za te in
prihodnje generacije
2014 - najbolj varno mesto v letu 2013
- Slovenska velika nagrada
varnosti 2013 (»Slovenian
Grand Security Award 2013«)
2014 - Prostovoljstvu prijazno mesto
2014 - Srebrni znak policije za
sodelovanje

Občina skrbi tudi za financiranje nakupa nepro-
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Uspešno črpanje sredstev

Kohezijskega sklada

Evropske unije
Priprava projektne
dokumentacije, pridobljena
finančna sredstva iz
Kohezijskega sklada, izvedba
javnega naročila in uspešno
izvajanje projekta – ni lahko
delo. Mnoge občine se še vedno
soočajo s številnimi problemi.
Šaleška dolina je primer dobre
prakse.

Projekta sta v zaključni fazi in to je
dober razlog za pogovor s Tonetom
Brodnikom, vodjem Urada za
komunalne dejavnosti na Mestni
občini Velenje, ki je hkrati odgovorni
koordinator operacije za vse tri
občine Šaleške doline.

K

ohezijski sklad je strukturni instrument, ki
od leta 1994 državam članicam Evropske
unije pomaga zmanjševati ekonomska in
socialna neskladja in stabilizirati gospodarstvo.
Sklad financira do 85 % upravičenih izdatkov
večjih projektov s področja okoljske in prometne
infrastrukture. Slovenija je upravičena do sredstev
Kohezijskega sklada, kot ena manj razvitih držav
članic EU, katerih bruto domači proizvod (BDP)
na prebivalca znaša manj kot 90 % povprečja
EU (kot tudi Grčija, Portugalska, Španija, Ciper,
Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta,
Poljska, Slovaška). Do sredstev so upravičeni okoljski projekti, ki pomagajo dosegati cilje iz Pogodbe
Evropske skupnosti, v sklopu prednostnih nalog
okoljevarstvene politike na podlagi okoljske politike in okoljskega akcijskega programa. V okviru
sklada se lahko financirajo projekti s področja
ravnanja s komunalnimi odpadki, odvajanja in
čiščenja odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo,
zagotavljanja poplavne varnosti ter na področju
učinkovite rabe energije in obnovljive energije.
Slovenija je pripravila Operativni program
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007-2013 (OP ROPI), ki je ključni dokument, ki predstavlja podlago za črpanje sredstev
Kohezijskega sklada v tekoči finančni perspektivi.
Med drugim opredeljuje tudi financiranje investicij ter vsebuje analizo stanja, vsebinska področja,
posamezne projekte ter višino sredstev. Skupna
vrednost vseh investicij v OP ROPI na področju
okolja je ocenjena na slabih 1,2 mrd EUR, delež
sofinanciranja s sredstvi sklada pa znaša cca 550
mio EUR. Izvajanje projektov namreč poteka po
načelu sofinanciranja, del sredstev zagotavlja tudi
država ter občine kot končni upravičenci sredstev
oz. investitorji projektov.
V letu 2012 je Mestna občina Velenje, kot
nosilka projekta, pričela z izvajanjem kohezijskih projektov – tako imenovane operacije
»Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški
dolini« in »Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda v Šaleški dolini«. Gre za enega največjih projektov v zgodovini Šaleške doline, saj
je vrednost celotne investicije kar 42 milijonov evrov!
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O projektu Celovita oskrba s pitno
vodo v Šaleški dolini
V okviru projekta bodo zgrajene tri čistilne
naprave za pitno vodo,43,5 km magistralnega
in primarnega vodovodnega omrežja in daljinski nadzor s hidravlično analizo ter zasnovo za
daljinsko odčitavanje števcev.
Cilji projekta
• zagotavljanje varne, zanesljive in trajnostne
oskrbe s pitno vodo za približno 45.000
prebivalcev Šaleške doline,
• povečanje števila priključenih prebivalcev
na omrežje za oskrbo z vodo v projektnem
območju za 1.730 prebivalcev,

Mestne občine Velenje. Verjetno proračun
sam ne bi zmogel takšne investicije?
Res je. Večino sredstev oz. preko 80 %, smo
pridobili na evropskih razpisih in sicer iz Kohezijskega sklada in je del Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete
in Varstvo okolja - področje voda, prednostne
usmeritve: Odvajanje in čiščenje odpadne vode,
ter Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo. Brez tega
projekta prav gotovo ne bi mogli izvesti v tako
kratkem času. Če bi vse to financirali samo iz
lastnih sredstev proračuna vseh teh investicij verjetno ne bi zmogli narediti. Tukaj moram
pohvaliti sodelavke in sodelavce iz Komunalnega
podjetja Velenje in uprave Mestne občine Velenje, ki od vsega začetka koordinirajo projekt in so
tudi zaslužni za uspešno pridobitev teh sredstev,
prav tako pa »bdijo« nad potekom izvajanja del.

• zmanjšanje vodnih izgub s preko 30 % na
manj kot 25 %
• zmanjšanje števila prebivalcev, ki so neposredno izpostavljeni neustrezni pitni vodi (za
3.800 oseb na območju Šmartnega ob Paki),
• medsebojna povezava treh obstoječih sistemov oskrbe z vodo v en sam integrirani
sistem, ki bo učinkovitejši in cenejši tako
glede delovanja kot tudi vzdrževanja.

Lahko bi rekli, da je v zadnjih dveh letih
Šaleška dolina eno samo gradbišče.

O projektu Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v Šaleški dolini

Ja, res je. Kanalizacija je praktično zaključena,
vodovodni del pa je izveden v 80 % in bo predvidoma končan v maju 2015, čistilne naprave za
vodo pa že letos avgusta.

Ja, ni daleč od resnice! Ogromno kilometrov
vodovoda se gradi v vseh treh občinah Šaleške
doline, čistilne naprave, 8 km kanalizacije na
osmih različnih lokacijah v Velenju in Šoštanju,
poleg tega pa vzporedno obnavljamo še ostalo
komunalno infrastrukturo, obnavljamo ceste…

Kaj se je oz. se bo pravzaprav zgradilo?

Kar veliko strpnosti in razumevanja morajo oz.
so morali pokazati tudi prebivalci ob teh gradbiščih, za kar se jim na tem mestu še enkrat zahvaljujem.

V okviru projekta bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda na območjih, ki so v državnem
programu opredeljena kot območja, ki morajo
biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Projekt t.i. »kohezije« je v zaključni fazi.
Ogromno je bilo narejenega.

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Šaleški dolini« se je zgradilo 8 km
kanalizacijskega sistema s Črpališčem Florjan, v
okviru projekta »Celovita oskrba s pitno vodo v
Šaleški dolini« pa so se oz. se bodo zgradile tri
čistilne naprave za pitno vodo, 43,5 km magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja in
daljinski nadzor s hidravlično analizo ter zasnovo
za daljinsko odčitavanje števcev.

Z izgradnjo se bo prav gotovo izboljšali
življenjski pogoji naših prebivalcev?
Prav gotovo! In ne samo to! S tem, ko bomo
na javno kanalizacijo priključili več kot 600 prebivalcev, bomo izboljšali kakovost površinskih voda,
varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije,
posledično bomo tudi izboljšali kakovost reke
Pake. Na področju vodooskrbe pa bomo na čisto
vodo na novo priključili preko 1.700 prebivalcev,
zmanjšali vodne izgube na vodovodnem omrežju
na manj kot 25 %, povezali tri obstoječe sistemov
oskrbe z vodo v en sam integrirani sistem, ki bo
učinkovitejši in cenejši tako glede delovanja kot
tudi vzdrževanja. S tem bom seveda tudi veliko
prihranili.

Verjetno je vodenje in koordiniranje
takšnega projekta zelo zahtevno?
Je po svoje zahtevno in odgovorno! Vendar
za projektom stoji dobra ekipa; tako iz Komunalnega podjetja Velenje, kot tudi sodelavcev na
Mestni občini Velenje, ki skrbimo za nemoteno
izvajanje investicije, nenazadnje je v zdajšnjih
časih veliko napora potrebno tudi za nakazilo
»evropskega« denarja s strani države na občino,
za katere poskrbijo sodelavke iz urada za finance.
Ob tem pa ne smemo zanemariti ostalih številnih nalog, ki jih izvajamo v občini na našem
področju.

Cilji projekta:
• izboljšanje kakovosti površinskih voda,
• izboljšanje varnosti pred onesnaževanjem iz
kanalizacije,
• izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva,
• izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev
na območjih, kjer se bo zgradila javna kanalizacija in čiščenje,
• izboljšanje kakovosti vodnih in obvodnih
biotopov ter življenjskih pogojev za prosto
živeče živali,
• 352 novo priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem v MO Velenje in 264 v občini
Šoštanj,
• povišanje odstotka opremljenosti posameznih aglomeracij, določenih po nacionalnem
in lokalnih operativnih programih,
• povečanje količin prečiščene komunalne
odpadne vodena CČN Šaleške doline,
• zaščita in izboljšanje kakovosti reke Pake.

Hvala in uspešno delo še naprej!

Projekt je vreden preko 42 milijonov evrov,
kar je več od enega letnega proračuna
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Novo slovensko vlado in
odgovorne managerje v državi
čaka še veliko dela, da se bo
povečalo zaupanje državljanov
Te dni mineva dve leti in devet mesecev,
odkar sem postal član ožje ekipe sodelavcev
župana Bojana Kontiča. Župan me je povabil,
da prevzamem častno in obenem zahtevno
delo podžupana, ki ga je do izvolitve za
poslanca v Državnem zboru opravljal Srečko
Meh. Zadolžil me je področje družbenih
dejavnosti, s poudarkom na razvoju in
ustvarjanju pogojev za delovanje visokošolskih zavodov v občini ter za koordinacijo
aktivnosti pri izdelavi novega občinskega
prostorskega načrta. Obe področji dela sta
zanimivi, polni izzivov na strokovnem ter
na področju stikov z ljudmi, tudi mnogimi,
ki jih prej, dokler sem bil zaposlen na Premogovniku Velenje, nisem osebno poznal.
Seveda sem se rad vključeval tudi na področja dela povezana z gospodarstvom v Šaleški
dolini ter v Sloveniji nasploh. Gospodarstvo
pomeni zame še vedno velik izziv, tudi tiho
obujanje spominov na čase, ko je bilo moje
profesionalno delo v tej panogi proti moji
volji prekinjeno. Še vedno v prostoru bivše
Jugoslavije ter tudi Evrope sodelujem z
mnogimi uglednimi ljudmi, tudi s takšnimi,
ki si prizadevajo najti pot, kako navezati s
podjetniki iz Šaleške doline obojestransko
koristne poslovne stike.

V

eseli me, da sedaj v Sloveniji po več letih
stagniranja že lahko z večjo mero optimizma zremo na gibanje bruto družbenega proizvoda, povečanje potrošnje, izboljšano
zaposljivost mladih, ponovno oživljanje kreditne
aktivnosti bank, tudi močno povečano izvozno
dejavnost gospodarstva. Pa vendar čaka novo
slovensko vlado in odgovorne managerje v državi
še veliko dela, da se bo povečalo zaupanje državljanov v državne institucije, v politiko in politike,
v vodstva podjetij, da bo v vsakdanjem življenju
državljanov bolj prisoten optimizem v razmišljanju o njihovi posamični in skupni prihodnosti,
blaginji v družini in državi, reševanju stanovanjskih problemov, lepši prihodnosti svojih otrok in
vnukov.

www.sd-velenje.si

obremenjujejo že tako zelo težaven socialni položaj naših delavcev in naših občanov. Delavci, ki
zaradi omenjenih vzrokov delo izgubljajo, ostajajo
največkrat nemočni, obupani, preveč osamljeni v
premagovanju stisk, v katerih se pogostoma ne
po svoji krivdi znajdejo.

Zadovoljen sem, da se v vodstvu
ter svetu občine dela dobro in
skladno z začrtano strategijo, z
veliko mero odgovornosti za razvoj
mesta, mestnih četrti in krajevnih
skupnosti, za dobrobit občanov.

Seveda sem močno razočaran nad intenzivnostjo razraščene korupcije ter mnogih drugih negativnih pojavov v Sloveniji ter nasploh v Evropi.

Moti me razmeroma velika pasivnost
gospodarskih družb v Šaleški
dolini pri zaposlovanju mladih
ljudi, mnogokrat tudi zelo dobrih
dokazanih strokovnjakov.
Z zaskrbljenostjo spremljam dogajanja v rudarstvu in energetiki, ki sta bili v času, ko sem bil
še zaposlen na Premogovniku Velenje paradni
panogi slovenskega gospodarstva. Kot dolgoletnega direktorja premogovnika so me močno
prizadeli upravičeni razlogi za najdaljšo stavko
rudarjev v zgodovini podjetja. Ali stavke res ni
bilo mogoče pravočasno preprečiti z izpolnitvijo
obveznosti, ki jih delodajalci imajo zapisane v
kolektivni pogodbi? Trdim, da do stavke ne bi
smelo priti, kot trdim tudi, da v vodstvih HSE,
Premogovnika Velenje in Slovenskega državnega
holdinga niso zadovoljivo opravili svojega dela.
Tudi se ne strinjam, da je za nastalo težavno situacijo Poslovnega sistema Premogovnika Velenje
krivo le domnevno slabo poslovanje v hčerinskih
družbah ter pretirano investiranje v infrastrukturne objekte. Hčerinske družbe Premogovnika
Velenje so že v letu 2002 bile v povprečju, v
višini 69% odvisne od prihodkov, ki so jih dosegale neodvisno od subvencij ali t.i. privilegijev s
strani njihove matere. Vem tudi, da so hčerinske
družbe ter tudi mati v prvih devetih mesecih leta
2002 poslovale z dobičkom, proizvodna cena za
premog pa je kljub intenzivnemu investiranju v
razvoj in ekologijo znašala 2,48 EUR/GJ. Število
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zaposlenih v osnovni dejavnosti je bilo 2.597
delavcev, v hčerinskih družbah pa 1.068 delavcev. Kljub izvajanju ukrepov za zniževanje števila
zaposlenih na osnovni dejavnosti, je Poslovni
sistem PV vsako leto zaposloval najmanj 40 novih
delavcev. Stanje zadolženosti je bilo ugodno, saj
dolgoročnih posojil družba ni imela, kratkoročna
posojila pa so znašala le 26,7 mio SIT. Na dan
31.12.2001 družba tudi ni izkazovala nepokrite
izgube iz preteklih let. Zakaj v vodstvu premogovnika po letu 2002 niso nadaljevali jasno začrtane
poslovne politike glede proizvodnje premoga,
razvoja, investicij in poslovanja hčerinskih družb,
mi ni poznano.
Ukinjanje proizvodnih programov, selitev dejavnosti v države z nižjim stroškom dela kot je v
Sloveniji, prenizka vlaganja v razvoj novih programov, ki bi lahko omogočali tudi nadomestna
delovna mesta, ne dovolj premišljena ali kampanjska odprodaja težko prigaranega premoženja,
ustvarjenega tudi z udarniškim delom, dodatno

Veseli me, da v okviru zastavljenih nalog potekajo tudi mnoge aktivnosti za razvoj podjetništva
in povečanje zaposlenosti občanov, kot tudi, da
se intenzivnost delovanja občine na tem področju iz leta v leto še stopnjuje. Možnosti za povečanje števila delovnih mest v Mestni občini Velenje je veliko in zagotovo jih bo mogoče, ob tako
učinkovitem delovanju Sveta in vodstva Mestne
občine Velenje kot smo mu bili priča v pravkar
se iztekajočem mandatnem obdobju, izkoristiti še
bolj učinkovito.

Velika zasluga za dosežene uspehe
ter za uresničevanje razvojne vizije
Mestne občine Velenje gre županu
Bojanu Kontiču. V to sem se v
preteklih letih imel možnost večkrat
prepričati.
Spoznal sem ga kot človeka z vizijo, ki ima
ob dobrem vodenju občine izostren občutek za
sprejemanje pravih političnih odločitev in tudi za
razreševanje socialnih stisk občanov, zelo uspešen pa je tudi pri gospodarjenju s proračunskimi
sredstvi.
Dr. Franc Žerdin
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Prenova mestnega središča

nova podoba Velenja

22. avgusta 2014 je bila tudi
uradno uporabi predana prenovljena promenada. Občanke in
občani, pa tudi številni obiskovalci drugih slovenskih krajev
so se z veseljem pridružili slavnostnemu dogodku. Občutja
vseh pa lahko strnemo v oceno,
da smo pridobili lepo, povsem
posebno, kot smo v Velenju tudi
vajeni, mestno središče.
O prenovi smo se pogovarjali z Maksimiljanom Arličem, arhitektom, sodelavcem iz
uprave Mestne občine Velenje, ki je sodeloval pri izvedbi investicije.

urbanih območij – Celovita prenova mestnih jeder
in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij in na razpisu uspešno pridobila skoraj dva milijona evrov evropskih nepovratnih sredstev (1.963.887 evrov), poleg tega pa še
320 tisoč evrov iz državnega proračuna. 926.113
evrov se je namenilo iz občinskega proračuna.
Skupno torej 3.210.000 evrov. V znesek so zajeti
stroški investicijske, projektne dokumentacije,
služnosti, stavbne pravice, notarski stroški, stroški strokovnega in projektantskega nadzora,
izgradnja nove dvoetažne parkirne hiše, novega
mostu za pešce, javna razsvetljava, nova urbana
oprema, dostop do reke Pake – amfiteater in
zunanja ureditev. V novi dvoetažni parkirni hiši je
143 novih parkirnih mest, dva poslovna prostora
in javna stranišča. Za prestavitev in rekonstrukcija komunalnih vodov je bilo potrebno nameniti dodatno še 528.440 evrov, tako da skupna
vrednost projekta Prenove mestnega središča
Velenja znaša 3.738.440 evrov.
iO: Ob predstavitvi projekta je bila s strani
javnosti izražena velika skrb in zahteva
po ohranitvi obstoječih dreves.

LEPICENTER – Projekt
Promenada- simbol
medgeneracijskega sožitja,
medkulturnega dialoga in
medsebojnega sodelovanja
iO: Zakaj je Mestna občina Velenje pristopila k prenovi mestnega središča?
Velenjska promenada, ki je nastala sredi sedemdesetih let 20. stoletja, je bila nujno potrebna
obnove. Glavni razlogi za obnovo so bili zastarela
oziroma nefunkcionalna urbana oprema, dotrajane tlakovane površine, neatraktivna in okoljsko neustrezna javna razsvetljava, dotrajan most
čez reko Pako in spregledano obrežje reke Pake,
pomanjkanje parkirnih kapacitet obstoječega
parkirišča ter zagotavljanje varnosti pešcev.
Glavno vodilo pri obnovi Promenade je bilo
prostor približati občankam in občanom, omogočiti nov prostor, ki bo povezoval, združeval,
omogočal prijeten počitek, druženje, zabavo.
Reko Pako smo želeli z ureditvijo amfiteatra
približali obiskovalcem ne le vizualno, temveč
tudi fizično. Izboljšali smo javno infrastrukturo
in prometno varnost ter ohranili podjetništvo v
samem mestnem jedru.
iO: Za investicijo je občina pridobila velik
del nepovratnih sredstev.
Mestna občina Velenje je uspešno prijavila
projekt Prenova mestnega središča Velenje LEPICENTER – projekt Promenada na ukrep Razvoj
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Veliko pozornost smo namenili tudi zelenju.
Ureditev Promenade smo prilagodili obstoječim
drevesom in grmom, ki so bila del tega prostora
že pred prenovo. Izvedli smo tudi nove zasaditve,
tako z novimi drevesi ko grmovnicami. Z zasaditvijo bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Velenje je
in bo ostalo zeleno mesto.
iO: Z izvajalci ste bili zadovoljni?
Izveden je bil razpis skladno z zakonom o
javnih naročilih. Dela sta izvedli domači podjetji
HTZ Velenje in RGP. To je pomembno za dolino. Z
investicijo je tako imelo delo leto dni več kot sto
domačih delavcev.
iO: Kako bi strnili prednosti novo urejenega
središča?
• Z izgradnjo parkirne hiše smo skoraj podvojili
število parkirnih mest.
•

Z izgradnjo novega mostu smo nadomestili
stari dotrajani most in z njegovo postavitvijo
omogočili neposreden pogled na reko Pako
in novi amfiteater.

•

Z novo javno razsvetljavo smo bistveno zmanjšali svetlobno onesnaževanje.

•

Novo urejene tlakovane površine dodajajo
prostoru višjo urbano vrednost.

•

Urejen je dostop do reke Pake.

•

Z amfiteatrom smo poleg prostora za sedenje pridobili nove površine, ki bodo omogočale izvedbo različnih dogodkov, prireditev,
po katerih je Velenje vedno bolj prepoznano.

•

Urbana oprema bo omogočala raznovrstno
uporabo – igro, ležanje, sedenje …

•

Vključeni so novi elementi, ki bodo spodbujali
otroško igro.

•

Več je mestnega zelenja, ki bo pomembno
prispeval k zmanjševanju ogljikovega dioksida.

iO: Tudi prenova Zdravstvenega doma Velenje je dopolnila lepo podobo promenade. Zakaj je bila prenova potrebna?
Mestna občina Velenje se je odločila zaradi
znižanja obratovalnih stroškov in zagotovitve
boljših delovnih pogojev rekonstruirati obstoječi zdravstveni dom Velenje. Rekonstrukcija je
namenjena predvsem energetski sanaciji objekta,
ki ne izpolnjuje zahtev Pravilnika za učinkovito rabo energije v stavbah (PURES). Tako bo v
okviru rekonstrukcije prenovljen obod objekta, ki
je skoraj povsem brez toplotne izolacije in zato

povzroča velike izgube toplotne energije objekta.
Poleg sanacije ovoja bodo prenovljene tudi
strojne in elektroinštalacije.
Zdravstveni dom je sestavljen iz več samostojnih, a med seboj povezanih objektov iz različnih obdobij, kar je moč razbrati tudi iz različnih
konstrukcijskih elementov in načinov gradnje.
Objekti so bili zgrajeni v času, ko znanje in tehnologija nista omogočala gradnje energijsko učinkovitih objektov. Nova tehnologija in predpisi ter
predvsem razmere na trgu energentov pa narekujejo potrebe po iskanju rešitev, kako obstoječim objektom zagotoviti večjo energetsko učinkovitost in zmanjšati porabo toplotne energije, kar
pomeni bistveno zmanjšanje stroškov potrebnih
za obratovanje, obenem pa iz ekološkega vidika
zmanjšanje izpustov škodljivih emisij v okolje.
Kot rečeno je sestava obodov objektov precej
heterogena. Objekta D in B imata obod grajen iz
opečnih votlakov debeline 29 cm z obojestranskim ometom in brez toplotne zaščite. Objekt
E ima fasado sestavljeno iz betonsko – opečne
nosilne konstrukcije, slojem toplotne izolacije in
betonskih dekorativnih fasadnih elementov, ki so
obešeni na parapetih oken. Povezovalni hodniki
imajo v večji meri fasade zastekljene.

iO: In kako poteka energetska sanacija? V
mestni občini Velenje je veliko individualnih in večstanovanjskih objektov, ki so
potrebni prenove. Marsikateri lastnik bo
z zanimanjem prebral, kako se je izvedla
prenova zdravstvenega doma.
Obodni zidovi objektov so se izolirali s štirinajst
centimetrskim slojem iz mineralne volne. Fasada
je zaključena z novim fasadnim zaključnim slojem
po sistemu kontaktne fasade.
V sklopu energetske sanacije objekta je bilo
potrebno izvesti tudi izolacijo ostrešja objekta,
ki v primeru neizoliranosti predstavlja veliko
toplotne izgube. Konstrukcija ostrešja zaradi
samih nosilnih elementov strehe in zavetrovanj
ter medetažne konstrukcije ne omogoča izkoriščanja podstrešnega prostora, zato je bila v
tem delu položena nova parna zapora in toplotna izolacija iz mineralne volne v debelini 15,00
cm. Z izolacijo ovoja so v veliki meri odpravljeni
tudi toplotni mostovi, ki jih povzročajo medetažne konstrukcije in ostali elementi na fasadi, ki še
dodatno povečujejo toplotno prehodnost ovoja
objekta. Dodaten sloj negorljive toplotne izolacije, pa pripomore tudi k boljši požarni zaščitenosti objekta. Posebej leseno ostrešje, ki je bilo do
sanacije povsem izpostavljeno vplivu ognja je po
sanaciji veliko bolj varno.
V bližnji preteklosti je bilo stavbno pohištvo na
nekaterih objektih delno zamenjano z novimi PVC
enojnimi okni z dvojno zasteklitvijo z Ust=1,1 W/
m2K. Ostali elementi so bili iz časa gradnje in niso
ustrezali veljavnim pravilnikom o toplotni prevodnosti obodnih elementov, zato so se v sklopu
sanacije zamenjali s sodobnimi PVC okvirji in
troslojno termopan zasteklitvijo, ki zagotavljajo
skupni faktor toplotne prehodnosti pod 1 W/
m2K. Zaradi dotrajanosti so bila zamenjana tudi
avtomatska vrata v obeh vetrolovih.
V sklopu energetske sanacije so bile obsežne
prenove deležne tudi strojne instalacije v objektu.
Tako je v objektu E in D vgrajen prezračevalni
sistem z rekuperacijo, ki bo zagotavljal zadostne
količine svežega zraka ob minimalnih izgubah
toplote. Kanali so vgrajeni pod strope posameznih etaž. Dimenzije in raster spuščenih stropov
je podrejen razvodom dovodnih in odvodnih
prezračevalnih kanalov in njihovim dimenzijam.
V sklopu izvedbe spuščenih stropov bo urejena
tudi nova razsvetljava hodnikov. Moč novih
svetilk se bo zmanjšala in posledično bo obremenitev obstoječih vodnikov manjša, to pa pomeni
tudi nižje stroške električne energije. Kompletna
razsvetljava bo izvedena z LED svetilkami in delno
z dowlight-i s TC-L sijalkami.
V sklopu energetske sanacije so bili nameščeni na streho sončni paneli namenjeni ogrevanju vode. Ta sistem bo bistveno zmanjšal porabo
tople vode in s tem tudi pripomogel k znižanju
obratovalnih stroškov.
iO: Kakšna je finančna vrednost projekta?
Vrednost projekta znaša 1.197.215 EUR z
vključeni DDV. Sofinanciranje s sredstvi EU je
predvideno v vrednosti 640.000 EUR. Dela izvaja
podjetje IMP, d. d., Ljubljana, ki je bilo izbrano
na javnem razpisu. Dela so v zaključni fazi, rok
za dokončanje del je v drugi polovici meseca
septembra.
iO: Za nas Velenjčanke in Velenjčane pa to
pomeni?
Z dokončanjem del bodo zaposleni in uporabniki zdravstvenega doma dobili funkcionalno
izboljšan objekt, ki bo imel bistveno manjše obratovalne stroške, prenovljena fasada pa pomeni še
en kamenček v mozaiku celostne prenove objektov ob novozgrajeni promenadi.

www.sd-velenje.si
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V Svetu Mestne občine Velenje
smo odločitve sprejemali soglasno
Težko je v nekaj vrsticah povzeti obdobje štiriletnega dela. Ocenjujemo, da je bilo delo
Socialnih demokratov v Svetu Mestne občine Velenje dobro. Uspešnost občine je zagotovo
povezana tudi z načinom sodelovanja političnih strank, svetnic in svetnikov v občinskem
svetu z županom ter občinsko upravo.

Verjetno se je začelo tako, da je župan Bojan Kontič iz vrst Socialnih demokratov v naši svetniški skupini spodbudil sodelovanje
tudi z drugimi političnimi strankami. Tako znamo kot največja
svetniška skupina prisluhniti dobrim predlogom drugih političnih
strank in člani drugih političnih strank so priznali naše dobro delo
in podprli naše predloge.

P

ravzaprav smo v tem mandatu vsa odprta
vprašanja uskladili že ob pripravi posameznih gradiv tako, da smo odločitve v občinskem svetu navadno sprejemali soglasno.

Vsako leto smo se svetnice in svetniki udeležili tudi očiščevalnih akcij, katere organizator in
pobudnik sta bila stranka SD ali občinska uprava
MO Velenje. Tako smo sodelovali pri čiščenju
Sončnega parka, večkrat smo urejali brežine reke
Pake, očistili in prebarvali smo podhod v Pesju in
ograjo mostu, sodelovali smo pri urejanju letnega
kina Velenje, bili smo aktivni tudi ob odpravljanju posledic žleda. Bilo je potrebno odstraniti
kar precej polomljenih dreves in vejevja, da smo
vzpostavili varne prehode in preprečili nastanek
še hujše škode.

njeno investicijam, kljub pomanjkanju finančnih
sredstev tako na državnem kot lokalnem nivoju
smo v Mestni občini Velenje vsa ta leta imeli zelo
investicijsko naravnane proračune (letos je investicijam namenjeno kar 60% proračuna) in da je
zelo veliko projektov že pripravljenih za naslednjo
finančno perspektivo.

Posamezni člani svetniške skupine SD so s
posameznim aktivnostmi sodelovali pri odpravi in

Zato nismo zanemarili ne izobraževanja, ne
zdravstva, ne kulture, ne športa in zlasti ne soci-

lajšanju socialnih težav žal vedno večjega števila
naših someščanov v sklopu delovanja Strokovnega sveta za socialna vprašanja SD Velenje,
ki ga vodi Iztok Osredkar. Posamezni člani naše
svetniške skupine so bili prav tako aktivni pri izvajanju aktivnosti Odbora za pomoč občanom,
katerega vodi in delo koordinira Drago Kolar. S
problematiko s katero se srečujejo zlasti starejši
nas je seznanjal Karl Drago Seme, predsednik
Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev, ki je tudi aktivno sodeloval tako kot pripravi
kot pri izvedbi tudi številnih občinskih projektov
za pomoč starejšim.

ale. Projekti namenjeni pomoči našim občankam
in občanom so za nas Socialne demokrate med
najpomembnejšimi.

Poleg investicij, ki ohranjajo
delovna mesta so za nas prav tako
pomembna vlaganj v ljudi.

Vsi skupaj ne glede na strankarsko
pripadnost in osebne interese smo
podprli projekte dobre za Velenje, za
občino in dolino. In želimo si, da bi
bilo to tako tudi v prihodnje!
V Svet Mestne občine Velenje so bili na lokalnih
volitvah leta 2010 izvoljeni naslednje svetnice in
svetniki: Srečko Meh, Bojan Kontič, Irena Sivka-Poljanšek, dr. Franc Žerdin, Jože Zupančič,
Marjana Koren, Anton Brodnik, Bojan Škarja,
Andreja Katič, Franc Blatnik in Karel Drago
Seme. Bojan Kontič je bil izvoljen kot kandidat
SD na volitvah za župana, zato ga je v Svetu MO
Velenje nadomestila mag. Dragica Povh. Zaradi
nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta z
delom v občinski upravi sta Antona Brodnika, ki
opravlja naloge vodje Urada za komunalne dejavnosti in Andrejo Katič, dosedanjo direktorico
občinske uprave nadomestila Dimitrij Amon in
Bojan Voh. Svetniški skupini SD se je pridružil
tudi dr. Adnan Glotič.
Dr. Franc Žerdin opravlja tudi funkcijo podžupana, ki nadomešča župana v času njegove odsotnosti ali zadržanosti. Za vodjo svetniške skupine
je bil izbran Bojan Škarja. Svetniška skupina se
je sestajala nekaj dni pred vsako sejo Sveta MO
Velenje, na kateri smo pregledali gradivo za
prihajajočo sejo, obravnavali razprave in zaključke
s sej delovnih teles občinskega sveta in oblikovali
stališča ter strategijo delovanja svetniške skupine
na sami seji sveta. Tako lahko zatrdimo, da smo
svetniki iz vrst SD poznali točke dnevnega reda
do potankosti in tvorno sodelovali pri delu komisij in odborov, katerim nekateri naši svetniki tudi
predsedujejo, enako aktivno pa delovali nato tudi
na samih sejah sveta. Če je bilo potrebno, smo
na seje svetniške skupine vabili tudi razlagalce oz.
pripravljavce posameznih odlokov in pravilnikov,
tako da smo takoj razrešili eventualna vprašanja,
nesoglasja ali dileme.
V tem mandatu smo imeli 28 rednih, 7 izrednih in kar nekaj dopisnih sej Sveta MO Velenje. Izredne seje so bile namenjene zlasti reševanju problematike energetike (izgradnja bloka 6
TEŠ, težavam v energetiki in njenem nadaljnjem
razvoju na področju Šaleške doline – HSE, PV…),

www.sd-velenje.si

razvoju Gorenja (selitev dela proizvodnje v Srbijo
in preselitev izdelave pomivalnih strojev v Velenje), delovanju Komunalnega podjetja Velenje,
načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2013-2016…
Poleg samega dela na sejah občinskega sveta
in njegovih delovnih teles smo članice in člani
svetniške skupine SD prav tako aktivno delovali
na drugih področjih.

Tudi letos je Svetniška skupina
SD skupaj z županom Bojanom
Kontičem obiskala vse krajevne
skupnosti in mestne četrti. Ta naša
srečanja z občani so že tradicionalno
znana kot KOALICIJA Z OBČANI.
Vse občanke in občani imajo tako možnost
neposredno na našem srečanju predstaviti svoje
poglede na nadaljnji razvoj kraja in občine. Beseda
je večkrat nanesla tudi na aktualne državne
zadeve. Zlasti, če se je nam pridružil tudi predsednik OO SD Velenje in poslanec Srečko Meh.
Največ predlogov je bilo podanih za posamezni
del občine za neposredno okolje v katerem posamezniki živijo. Določene naloge so bile v tem času
že izvedene, organizacijsko in finančno zahtevnejši projekti pa se bodo uvrstili v načrt razvojnih
projektov ter v proračun za leto 2015-2016.

info@sd-velenje.si

Svetnice in svetniki SD smo vsako leto tega
mandata namenili eno sejnino v humanitarne
namene. Tako smo pomagali preko Zveze prijateljev mladine Velenje kar nekaj otrokom socialno
šibkih družin iz naše občine, da so lahko brezplačno letovali na morju, v letošnjem letu pa smo
ta sredstva namenili za pomoč prizadetim v katastrofalnih poplavah v Bosni in Hercegovini, Hrvaški in Srbiji. Poleg finančnih sredstev smo aktivno
sodelovali tudi pri zbiranju humanitarne pomoči.
Občanke in občani lahko spremljajo seje občinskega sveta preko spletne strani Mestne občine
Velenje www.velenje.si. Podrobneje na spletu
predstavljeno tudi delo občinskega sveta ter
vsebina vseh gradiv in predstavitev. Lahko zaključimo, da kljub krizi v Sloveniji in okolju, ki ni naklo-

To pa smo lahko dosegli samo z zelo dobrim
in tvornim sodelovanjem vseh svetniških skupin
zastopanih v občinskem svetu, kjer velikokrat ni
bilo čutiti, kdo je pozicija in kdo opozicija. Vsem
je bil poglavitni cilj, kako našim občankam in
občanom pripraviti čim boljše pogoje za delo in
bivanje, seveda na realnih osnovah brez nepotrebnega zadolževanja. To je rezervirano samo za
področje stanovanjske izgradnje in kohezije, saj
se tukaj sredstva nato sama vračajo preko najemnin ali prodaje.

Samo želimo si lahko, da bo takšno
sodelovanje političnih strank nekoč
doseženo tudi na državnem nivoju in
kot je Velenje dobra prakso za to –
uspeh ne bo izostal.
Prav lep tovariški pozdrav svetnic in svetnikov iz vrst SD in vse dobro !
V imenu svetniške skupine SD
v Svetu Mestne občine Velenje
pripravil Bojan Voh
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Dobro sodelovanje
KS in MČ z županom
Mestna občina Velenje je razdeljena na 16
krajevnih skupnosti in 3 mestne četrti. Kljub
temu, da je Velenje 5. največje mesto v Sloveniji je razviden trud, da se v Mestni občini
Velenje ne zanemari nobenega območja.
Sveti krajevnih skupnosti in mestnih četrti so
pomemben del lokalne samouprave.

Jože Ograjenšek, predsednik
Sveta KS Vinska Gora:

Z

nana je zahteva župana Bojana Kontiča,
da se mora občinska uprava pred pripravo
in izvajanjem posameznih projektov vedno
posvetovati tudi s predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Vse krajevne skupnosti in
mestne četrti skupaj z občino vodijo posamezne investicije ter spodbujajo delovanje in razvoj
številnih društev. Tudi zaradi njihovega delovanja
je ime Velenje znano v Sloveniji in izven njenih
meja. Kljub krizi se nadvse smelo izvajajo investicije v vseh devetnajstih ožjih delih občine.
O delu v minulem obdobju smo se
pogovarjali s predsedniki štirih krajevnih
skupnosti v občini. Svoje vtise so nam
zaupali predsedniki KS Konovo g. Karli
Stropnik, predsednik KS Vinska Gora g.
Jože Ograjenšek, predsednik KS Cirkovce
g. Franc Kotnik ter predsednik KS ŠkaleHrastovec g. Božidar Repnik.

Karli Stropnik, predsednik
Sveta KS Konovo:

»

Težko je na kratko opisati uresničevanja
plana in programa KS, ker je bilo vsega
kar veliko. V KS Konovo smo uredili vodovod, modernizirali ceste: Škalsko in Konovsko
cesto, javno pot (JP) Črpališče Šenbric 1, JP Orož
in JP Kodre, toplotno smo izolirali Dom krajanov Konovo in vrtec Čebelica Konovo. V gradnji
je Športni park Konovo, asfaltiranje Konovske,
Šenbriške in Malgajeve ulice po zaključku izgradnje hišnih priključkov (predvidoma jeseni 2014),
zaključila se bodo dela na kanalizaciji Paka-levi
breg. V planu za jesen je še modernizacija JP
Matozl. Poleg vsega se je dosledno opravljalo tudi
redno vzdrževanje komunalne infrastrukture.
Z veseljem lahko povem, da sem ponosen na
delo krajevnih organizacij in društev, ki jih ni malo:
KUD Lipa s 4 sekcijami, KO RK, DPM Konovo, KO
ZB NOV, Društvo Invalid Konovo, Društvo upokojencev, Planinsko društvo, Trije kralji...
Tako aktivnega dela in sodelovanja z občino ter
aktivnih delovnih teles KS (svet doma, odbor za
ceste, odbor za priznanja in pohvale) si želim tudi
v prihodnje!«
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»

Štiriletni letni mandat vodenja Sveta KS
Vinska Gora se počasi izteka. Ponosen sem,
da se lahko skupaj ozremo na našo uspešno prehojeno pot in se skupaj veselimo kvalitetno izpeljanih projektov, ki pripomorejo k našemu
večjemu zadovoljstvu v kraju.
Zelo dobro, lahko rečem kar vzorno sodelovanje z županom Bojanom Kontičem in celotno
občinsko upravo je garancija, da bomo lahko
tudi v prihodnje uspešno združevali moči na
vseh področjih. Kraju bomo dali še večji navdih
in ga obogatili z novimi pridobitvami na področju
infrastrukture, kulture, turizma, športa in ostalih
dejavnosti ter s tem povečali njegovo prepoznavnost. Skupaj se bomo trudili v kraj pripeljati nove
projekte v dobrobit vseh nas.
V zadnjih štirih letih je Mestna občina Velenje
v kraj Vinska Gora vložila v investicije in v ostale
projekte okoli 3 milijone eurov! Zgradil se je
vodovod Prelska-Meje, na katerega se je v letu
2012 na novo priključilo 34 objektov, koncesionar za ceste PUP Velenje d.d., je obnovil več
kilometrov cest v vseh zaselkih Vinske Gore, na
novo se je pokrila streha večnamenskega doma,
v njem pa uredila mala dvorana z kuhinjo, konec
avgusta se bodo na njem menjala še kopelitna
okna z energijsko varčnimi. Dograjevalo in urejevalo se je na pokopališču, ob igrišču v centru se
je postavila brunarica, kjer otroci čakajo na starše
ali skupen prevoz. Otrokom POŠ Vinska Gora
smo kupili klavinovo, v mali dvorani smo namestili večji TV s priključki za potrebe raznih predavanj in izobraževanj. Seveda nismo pozabili na
gasilce PGD Vinska Gora, katerim smo namenili
5.000 EUR za nakup novega gasilskega vozila za
gašenje gozdnih požarov. Društvom v kraju smo
pomagali tako finančno kot strokovno pri organizaciji raznih prireditev.
Lahko bi še lahko našteval, ampak naj bo dovolj,
saj nas v prihodnje čaka še veliko pomembnih
pridobitev. V izdelavi so projekti za centralno
kanalizacijsko omrežje v zaselkih Vinska Gora-center, Prelska in Pirešica-Podvin. Zelo radi pa bi
nadaljevali z izgradnjo vodovodnega omrežja v
Sp. Črnovi na Petelinjek in v Vinski Gori, kjer imajo
še zasebnega upravljavca. Ker se bo v prihodnosti pozidal tudi centralni del Vinske Gore, načrtujemo prihod mladih družin v kraj in vsled tega se
v kraju nujno potrebuje vrtec. Želimo pa si vsaj
obnovo obstoječe ali pa izgradnjo nove trgovine,
bankomata itd. V kraju sta se sanirala oz. zgradila tudi dva oporna zidova zaradi plazov, seveda

pa je zaradi plazovitega in hribovitega terena
potrebnih sanirati še kar nekaj manjših plazov.
V Vinski Gori živimo dobri in pošteni ljudje, o
čemer prepevajo vse pesmi posvečene našemu
kraju. Naša delavnost, prostovoljstvo in inovativnost so ponesle dober glas Vinske Gore po
vsej domovini Sloveniji in tudi izven njenih meja.
Zaradi tega bodimo ponosni na kraj, spoštujmo
kulturno dediščino, negujmo dobre sosedske
odnose, bodimo strpni in se srečujmo na čim
več prireditvah, saj te delamo predvsem za vas,
spoštovane krajanke in krajani!
Združeni pokončno zakorakajmo naši prihodnosti naproti!«

Franc Kotnik, predsednik Sveta KS Cirkovce:

»

V KS Cirkovce je bilo od leta 2010-2014
predano namenu kar nekaj pridobitev, na
katere smo kot svet KS zelo ponosni.

V letu 2011 se je predal namenu na novo asfaltiran cestni odsek lokalne ceste Cirkovce- Šenbric.
Isto leto se je predal namenu na novo asfaltiran
cestni odsek proti Lubeli.
V lanskem letu se je popolnoma obnovila stavba
osnovne šole Cirkovce. Zamenjalo se je kompletno ostrešje, kritina, šola je dobila novo fasado,
obnovila se je notranjost… Mestna občina Velenje je finančno pokrila investicijo v višini 30.000
EUR, krajani pa so prispevali les za ostrešje in
pomagali z udarniškim delom. Prav tako se je
v letu 2013 pri športnem igrišču zgradilo novo
parkirišče za 10 avtomobilov.
Tudi letošnje leto je glede investicijskega vlaganja v infrastrukturo KS Cirkovce zelo plodno.
Asfaltiral se je cestni odsek lokalne ceste Hrastovec-Cirkovce (Dvorjak), prav tako se je asfaltiral
cestni odsek javne pot od Dvorjaka proti Grobelniku. Zaključujejo se dela na novem primarnem
vodovodu Hrastovec-Cirkovce, ki je del kohezijskega projekta Celovita oskrba Šaleške doline
s pitno vodo. V letošnjem letu se predvideva še
asfaltiranje cestnega odseka javne poti Golob-Plešivec, kjer je že bila izvedena sanacija plazu.
Večino investicij je vodila in finančno pokrila
Mestna občina Velenje. Odlično smo sodelovali z
občinsko upravo, župan Bojan Kontič pa je vedno
znal prisluhniti našim željam – kar se je najbolj
pokazalo pri obnovi šole.

Božidar Repnik, predsednik
Sveta KS Škale - Hrastovec:

»

KS Škale-Hrastovec spada med razvitejše
krajevne skupnosti glede opremljenosti z
infrastrukturo. Kljub temu imamo veliko
načrtov in potreb. V obdobju 2010-2014 smo
uspeli skupaj s sredstvi Mestne občine Velenje
in sredstvi drugih pravnih subjektov (TEŠ in PV)
uresničiti nekatere pomembne projekte. V teh
težkih časih krize ter pomanjkanju finančnih sredstev smo lahko z doseženo realizacijo izredno
zadovoljni.
Na podružnični osnovni šoli so se zamenjala
okna, izvedla se je rekonstrukcija ogrevanja, sanirala se je telovadnica, prebelile so se garderobe
in ostali prostori, pred šolo so se postavila nova
igrala. Prenovili prostore bivšega bifeja in ga dali
v najem zasebni glasbeni šoli Goličnik.
Svet KS je gospodarno ravnal s sredstvi na
računu KS, ki smo jih namenjali za različna področja. Uredila so se avtobusna postajališča, ločena
zbirališča odpadkov, obnovili in uredili smo
brunarico na Gmajni.
Redno so se vzdrževale nekategorizirane ceste,
za katere s pomočjo občine skrbi KS, pomagali
smo pri obnovi in asfaltiranju treh cest. Veliko
težav so nam povzročile poplave v novembru
2012, zato smo sredstva namenili tudi za odpravo
posledic te naravne nesreče.
Največ pa je bilo opravljenega na področju
komunalne in cestne infrastrukture. Postavila se
je nova javna razsvetljava, zgradil nov pločnik
pod šolo, uredile oz. v urejanju sta dve območji s
kompletno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija,
plinovod, cesta): območje »Podlubela« in območje »Lazuše«. V okviru kohezijskega projekta
Celovita oskrba Šaleške doline s pitno vodo se je
zgradil povezovalni vodovod Hrastovec-Cirkovce,
pričela se je izgradnja vodovoda Hrastovec-Karničnik. Vzporedno s tem so se in se bodo (po
zaključku investicij v teku) obnavljale javne ceste.
Ogromno je bilo opravljenega, veliko pa načrtujemo tudi za prihodnje obdobje. Glede na
dosedanje odlično sodelovanje z županom Bojanom Kontičem in občinsko upravo ne dvomimo,
da nam bo uspelo!«

Takega sodelovanja si želimo tudi v prihodnje!«

www.sd-velenje.si
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Velenje

Za nova delovna mesta
Velenje je močno gospodarsko središče,
a se prav zaradi krize, ki najbolj vpliva na
gospodarstvo sooča z večjo brezposelnostjo
glede na slovensko povprečje. Brezposelnost
upada že šesti mesec zapored tako v RS in
v naši občini. Julija je bilo v mestni občini
Velenje manj brezposelnih oseb kot prejšnji
mesec in manj kot julija lani. Ob koncu julija
2014 je bilo v mestni občini Velenje registriranih 1.982 brezposelnih oseb, kar je 193
oseb oziroma 3,2 % manj kot junija 2014,
v primerjavi z julijem 2013 pa je bila brezposelnost manjša za 8,9 %. V prvih sedmih
mesecih letošnjega leta je bilo na zavodu v
povprečju prijavljenih 2.178 brezposelnih
oseb, kar je 6,4 % manj kot v primerljivem
obdobju leta 2013. Po statističnih podatkih
je v Velenju okoli 16.000 delovnih mest. Zelo
je prisotna dnevna migracija iz Koroške ter
ostale Savinjske regije.

M

estna občina Velenje je ustanoviteljica
ali soustanoviteljica številnih institucij
in če bi pogledali celotno »skupino« je
občina eden izmed največjih delodajalcev v dolini.
Poleg zaposlenih v občinski upravi v to skupino
lahko štejemo tudi vse zaposlene v občinskih
institucijah: Vrtec Velenje, osnovne šole, Zdravstveni dom Velenje, Lekarna Velenje, Festival
Velenje, Rdeča dvorana, Ljudska univerza, Knjižnica Velenje, Glasbena šola, Galerija Velenje,
Muzej Velenje, KSSENA, Velenjska knjižna fundacija, Komunalno podjetje Velenje …
Mestna občina Velenje je zlasti v zadnjih dveh
letih aktivno posegla tudi na področje spodbujanja ustvarjanja novih delovnih mest, zlasti
v podjetništvu, na področju turizma in tudi v
kmetijstvu. Urejena infrastruktura in kvalitetno
bivalno okolje s kakovostno kulturno in športno
ponudbo je prav tako pomemben dejavnik za
privabljanje novih investitorjev. Seveda pa se vsi
zavedamo, da je največja ovira še vedno slaba
prometna povezava.

Poslovne cone
V letu 2013 je bil izdelan dokument s podrobnim popisom 13 lokacij, potencialno namenjenih
umestitvi in razvoju poslovnih con v Mestni občini
Velenje. Za potencialne investitorje sta že pripravljeni poslovna cona Trebuša – zahod, v velikosti
4.700 m2 in Trebuša – vzhod, v velikosti 16.000
m2, ki sta komunalno v celoti urejeni. Lastnik
zemljišč v omenjenih dveh poslovnih conah je
Mestna občina Velenje, urejeni so tudi prostorski
akti.

Odlok o spodbujanju
podjetništva

novih delovnih mest, od tega je bilo 5 sofinanciranih neposredno, ostala so posledica sofinanciranja v nove naložbe.

Mrežni podjetniški inkubator
Mestna občina Velenje si prizadeva od PV
Invest-a odkupiti večinski delež družbe Medpodjetniški inkubator. V kolikor do realizacije tega
projekta ne bo prišlo, bo občina sama ustanovila
nov inkubator in pospešeno pričela z nalogami,
ki bi jih moral že do sedaj izvajati obstoječi inkubator; aktivnosti za spodbujanje nastajanja novih
podjetniških idej in podjetij, vključitev v iniciativo
StartUp Slovenija ...
Namen podjetniškega inkubatorja bo promocija podjetništva med mladimi ter tistimi zaposlenimi v podjetjih, ki bi želeli postati podjetniki.
Inkubator bo predvsem usmerjen na področje
mladih, vključno z osnovnošolsko populacijo, ki
bodo deležni tečajev, delavnic in programov za
spodbujanje kreativnosti in podjetnosti. Inkubator
bo tudi specializiran za pripravo projektov na EU
razpise za lastno delovanje ter za projekte podjetij. V Šaleški dolini ni podjetja, ki bi se prednostno
ukvarjalo s pripravo projektov na razpise EU, zato
je to z izkušnjami sodelavcev projektne skupine
Mestne občine Velenje konkurenčna prednost.

Ureditev območij ob jezerih
Tudi v Velenju, čeravno je še vedno širše znano
predvsem kot industrijsko mesto, ima razvoj
turizma velik potencial. Mestna občina Velenje je
v letu 2012 kupila zemljišče ob jezeru na območju čolnarne. Do danes se je na tem območju že
veliko naredilo: izgradnja kanalizacije in vodovoda, izvedba večjih javnih sanitarij z zunanjimi
tuši, asfaltirala se je dovozna cesta nad čolnarno,
podaljšala plaža z ureditvijo brežine s prodom,
postavili sta se dve garderobi, stolp za reševalca,
senčniki, mesta za kolesa, ograja, razmejila so
se območja za kopalce in plovila, postavili so se
pontoni v vodi za potrebe dostopa za srfarje in
druga plovila, v vodi sta se namestila dva gola
za igre z žogo v vodi, postavljenih je 55 lesenih
ležalnikov in skakalnica. Uporaba tega območja
je brezplačna. Plaža je tako postala atraktivna in
lepo urejena in ob lepem vremenu privabi tudi do
1.500 obiskovalcev, ki pravijo, da je naša plaža
ena najlepših v Sloveniji.
V Savinjski statistični regiji so se občine, ki
imajo jezera, povezale v skupen projekt z naslovom »TURISTIČNA INFRASTRUKTURA JEZER
SAVINJSKE REGIJE«, s katerim se predvideva
urediti okolico jezer ter zgraditi novo infrastrukturo (prireditveni prostor, glamping na in
ob vodi, parkirišča, ureditev kampa, učilnica na
prostem, skupni prostori za obiskovalce…). S tem
bi se povečal obisk in posledično ustvarila nova

V letu 2013 je bil na Svetu Mestne občine Velenje sprejet Odlok o spodbujanju podjetništva.
Temu sta v letih 2013 in 2014 sledila dva razpisa,
v sklopu katerih je bilo razpisanih in angažiranih skupaj 250.000 evrov proračunskih sredstev.
Tako je bilo v letu 2013 sofinanciranih 5 projektov, s katerimi je preko novih naložb bilo realiziranih 9 novih delovnih mest. V letošnjem letu
je sofinanciranih 37 projektov – z vlaganji v nove
naložbe, v nova delovna mesta ter sofinanciranje
najemnin, kar je skupaj omogočilo realizirati 46

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si

delovna mesta v turizmu. Projekt je umeščen v
Regionalni razvojni program Savinjske regije za
obdobje 2014-2020. Predvidoma v prvi polovici
leta 2015 bo mednarodni simpozij z naslovom
»Poslovne priložnosti, ki jih ponujajo jezera in
objezerske površine v Velenju«. Pridobljene ideje
bodo v pomoč pri oblikovanju strategije nadaljnjega razvoja oziroma pri pripravi mednarodnega
razpisa, s katerim se bodo iskali dodatna sredstva
ter investitorje sredstev in znanja.

Velenjska kmečka tržnica
Kljub številnim pomislekom, ki so bili izraženi
leta 2011, ko je bilo potrebno umestiti tržnico v
prostor, se je lokacija v centru mesta ob Novi in v
atriju izkazala za dobro rešitev. Danes na tržnici
svoje pridelke in izdelke ponuja 45-50 pridelovalcev, večina prihaja z območja Šaleške in Zgornje Savinjske doline. Vse bolj znana postaja tudi
blagovna znamka Z nasmehom narave iz Saša
regije, ki jo uspešno uporablja vse več pridelovalcev. Odpirajo se nova delovna mesta tudi
na kmetijah v naši občini in v širši regiji. Vedno
večje je tudi povpraševanje po prodajnih mestih
na Velenjski kmečki tržnici. Še v septembru letošnjega leta se bo tako tržnica razširila tudi na
prostor nasproti centra Nove s postavitvijo novih
premičnih prodajnih hišk – v tlorisni velikosti
približno 5m2 z zunanjim in notranjim prodajnim
pultom.

Center ponovne uporabe
Velenje – socialno podjetništvo
V CPU se lahko oddajo stvari iz gospodinjstev
kot so: pohištvo, manjši gospodinjski aparati,
posodo, keramiko, športno opremo, knjige,
dekorativne dodatke (slike, spominki,…) in otroška oprema. V CPU jih popravijo, inovativno
obnovijo in prodajajo naprej novim uporabnikom
po ugodni (simbolični) ceni. Tako se preusmerja
tudi tok potencialnih odpadkov iz zbirnih centrov
nazaj v uporabo. Center je vzpostavljen v okviru
projekta USE-REUSE, sofinanciran iz Evropskega
socialnega sklada in ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve. Center trenutno še deluje v
okviru občinske uprave kot zametek samostojnega socialnega podjetja.

Javna dela
V letih 2011-2014 je bilo v Mestni občini Velenje na področjih dejavnosti kulture, Mladinskega
centra, socialnega in zdravstvenega varstva ter
občinske uprave v obliki javnih del zaposlenih 194
oseb, v letu 2013 51 in v letošnjem letu 78 oseb.
Gre vsekakor za pomemben prispevek k omilitvi
posledic brezposelnosti, predvsem mladih, starejših težje zaposljivih ter invalidov. Mladi so preko
javnih del vključeni v posamezne projekte in tako
lahko pridobijo tudi nove delovne izkušnje.

Bicy, pršilniki - inovativnost
Septembra 2012 je bil lokalno razvit in vzpostavljen avtomatiziran sistem izposoje mestnih
koles t.i. BICY sistem. V prvi fazi je bilo postavljenih pet postaj v mestu, na voljo je bilo 25 koles.
Zaradi velikega zanimanja se je sistem nadgradil
s štirimi dodatnimi postajami. V Velenju je tako
sedaj 9 BICY postaj, 72 priključnih mest oz. stojal
in 40 koles. Z vidika ustvarjanja novih delovnih
mest bi lahko projekt bil zanimiv zlasti zato, ker je
celoten sistem razvit z domačimi izvajalci v sodelovanju s Šolskim centrom Velenje. Za sistem se
zanimajo tudi druge občine.
Prav tako so pršilniki postavljeni na Titovem
trgu izdelani v sodelovanju s Šolskim centom
Velenje (MIC). Na pršilniku je digitalna vremenska
postaja, ki prikazuje temperaturo, vlago in hitrost
vetra. V kolikor bo temperatura okolja dosegla
28oC, se pršilniki vključijo samodejno.

Investicije
Kljub krizi je proračun Mestne občine Velenje
izrazito investicijsko naravnan. Investicije pomenijo možnost, da dela prek javnih razpisov dobijo
tudi velenjski izvajalci in se tako lažje spopadajo
s posledicami krize in ohranjajo delovna mesta.
Letos je za investicije namenjenih 60% sredstev
proračuna, kar znaša 34.989.848 evrov. Večji
del sredstev namenjenih investicijam je Mestna
občina Velenje pridobila na razpisih EU in RS.
Pomembnejši investicijski odhodki v letošnjem
letu so: naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo (12.944.128 evrov), nakup
stanovanj na Gorici (2.516.100 evrov), prenova
mestnega središča Velenje LEPICENTER – Projekt
Promenada (2.263.000 evrov), naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo (1.691.132 evrov),
Podjetniški center Standard (1.225.560 evrov),
energetska sanacija Zdravstvenega doma Velenje (1.160.000 evrov), obnove cest po koncesiji
za ceste (808.000 evrov), energetska sanacija
Galerije Velenje (713.159 evrov), ureditev športnih igrišč (650.000 evrov), vzdrževanje objektov
Vrtca Velenje (520.000 evrov), investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj (505.000 evrov) in
ureditev male dvorane v Domu Kulture Velenje
(500.000 evrov).

13

Velenje

Ob našem sprehodu smo povprašali mimoidoče:

Zakaj je Velenje drugačno
kot druga mesta?
Fatima Pašić
Velenjska
promenada je
lepa in nam
veliko pomeni.
Vredu je, da
kadar pridejo
obsikovalci, da lahko pogledajo,
kako imamo lepo urejeno mesto.
Res smo zadovoljni.
Brigita Božičev
Velenje je zelo
lepo mesto, da
se ti kar pod
kožo zleze. Vse
je v zelenju,
dosti se dela za
ljudi. Skratka, lepo je. Promenada je
lepa, nekaj posebnega.
Tina Juršič
Dogajanje v
Velenju je zelo
pestro, tako
kulturno kot
športno. Za
vsakega se najde
nekaj. Kolikor slišim, prihajajo ljudje
tudi od drugod. Naša družina se
redno udeležuje dogodkov, ker
mislim, da so kvalitetno izbrani
in po mojem mnenju tudi dobro
obiskani. Takšnega dogajanja si
lahko samo želimo tudi v prihodnosti.
Janja Drofenik
Zelo mi je všeč,
ker Velenje
preurejajo. Všeč
mi je na kakšen
način je urejeno
počitniško delo,
saj sem tudi sama imela priložnost
delati v Velenju. Zelo dobro je
organizirano dogajanje za otroke.
Všeč sta mi predvsem park in plaža,
na kateri se lahko ohladiš. Skratka,
rada pridem v Velenje.
Mladen Blatnik
Velenje, še posebej jezero, je
odlično urejeno
za rekreacijo in
šport. Uživam v
plavanju, kolesarjenju in teku. Posebej zvečer, ker
narava vedno izgleda drugače in
sem znova presenečen nad njeno
lepoto. Enako je lepo videti, da je
jezero iz leta v leto bolje obiskano.

prijaznem
prevozu, tudi
pozitivne učinke
na zdravje občanov in je tudi
odlična oblika
rekreacije. Tudi
sama zelo rada kolesarim in sem
zelo vesela, ker lahko v mestu
srečaš vedno več kolesarjev. Samo
želimo si lahko še več podobnih
projektov v prihodnje.
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Mala dvorana v domu kulture Velenje
bo kmalu prenovljena

Lokal´c se mi zdi
super stvar, saj
v Velenju lahko
brezplačno
prideš kamor
si želiš, tako da
avta v bistvu ne potrebuješ.

Športni park Konovo bo znova zaživel
Trenutno že potekajo dela za celovito ureditev športno-rekreativnih, parkirnih in infrastrukturnih vsebin, ki bodo
končana do oktobra 2014. Velik poudarek vsebine parka bo
na športni igri otrok in mladine. V prihodnje se namerava tja
umestiti tudi nov servisni objekt. Za varnost pešcev se načrtuje
izgradnja pločnika do Trubarjeve ulice. V proračunu je za to
letos namenjenih 550.000 evrov.

Nino Kolenc
Velenjska
promenda se
mi zdi zelo lepa,
zelo moderna.
Bojim se samo,
da se ne bo
prehirto uničila, glede na to, da je
cela v beli barvi.
David Majcen
Lokal`c mi je
všeč, ker ga ni
potrebno plačati
in je na voljo
v vseh letnih
časih. Dobro
je predvsem to, da je na voljo po
celem Velenju, saj smo na ta način
postali mobilni tudi dijaki.

V Velenju bo ponovno zaživel
smučarsko skakalni center
Kljub zahtevni geološki sestavi tal na Mestni občini Velenje načrtujejo izgradnjo smučarsko skakalnega centra s petimi
skakalnicami: K 7 m, K 14 m, K 20 m, K 35 m in K 55 m, ki
bodo omogočale mladim skakalcem večje možnosti – trening
na skakalnicah od najmanjše do največje.

Dušan Salobir

Prenovljena dvorana bo omogočala pripravo in izvedbo
kulturnih programov in projektov različnih producentov za
približno 100 obiskovalcev ter ponudila kakovostne tehnične
pogoje. Mestna občina Velenje je na javnem razpisu ministrstva za kulturo pridobila sredstva za sofinanciranje te investicije v višini 148.978 evrov, vrednost pogodbenih del je
359.242,00 evrov.

Pot na Velenjski grad bo kmalu lepša in
zanimivejša

V Sončnem parku bomo drsali tudi v
prihodnje

Ana Planinšek
Prijateljem iz
drugih mest je
všeč naš Lokal`c,
saj si lahko
poleg tega,
da pridejo na
željeno mesto, odgledajo še naše
Velenje. Všeč mi je, ker je veliko
postajališč, na katerih lahko vstopamo in iztopamo in ker je prepoznavnerumene barve.
Tomaž Lesjak
Mesto je z novo
promenado
pridobilo tudi na
izgledu. Sedaj je
življenje v Velenju še lepše.

Biljana Škarja
Brezplačna uporaba koles za
občane se mi zdi super in je v mestu
resnično zelo zaživela. Uporaba
koles med občani prinaša, poleg
ozaveščenosti občanov o okolju

Številni uspešni
projekti na različnih
področjih

ime mi je Velenje in

ljudje me imajo radi!

Mestna občina Velenje se je v lanskem letu odločila, da na
območju kotalkališča na sodobnem drsališču poskusno organizira možnost drsanja in igranja hokeja na ledu. Drsanje je
bilo za vse obiskovalke in obiskovalce brezplačno. Zanimanje
in zasedenost drsališča je bila izjemna, zato so se odločili, da
se s projektom nadaljuje tako, da se odkupi celotna tehnologija, šotor … in se s tem dolgoročno zmanjšajo stroški delovanja drsališča.

Taborništvo v Lukovi vili na zlatem
griču
Taborništvo ima v naši občini posebno mesto. Občina se
tega zaveda, zato že vrsto let pomaga tabornikom pri njihovi
dejavnosti. V letošnjem letu je občina kupila šotore za potrebe
taborjenja v Ribnem. Od Premogovnika Velenje je odkupila
Lukovo vilo, ki je v neposredni bližini gozda in idealna za izvajanje aktivnosti taborniške dejavnosti. Slavnostna predaja je
predvidena v začetku septembra 2014.

Pešpot, ki nas od Vile Biance popelje na Velenjski grad bo
Mestna občina Velenje letos obnovila, osvetlila ter jo dopolnila
s stalno razstavo Muzeja Velenje. Na razglednih točkah bodo
postavljene lesene klopi, s čimer bodo ustvarjena prijetna
počivališča. V okviru ureditve pešpoti bosta pred vhodom v
grajski kompleks postavljeni še dve informacijski tabli, ki bosta
obiskovalcem predstavljali zgodovino in arhitekturno zasnovo
Velenjskega gradu.

Končana sanacija ceste v Kavčah
Konec maja je Mestna občina Velenje odprla cesto v Kavčah
po sanaciji plazu. Sanacijo ceste je izvedlo podjetje RGP, d. o.
o., Velenje. V sklopu sanacije je izvajalec v razdalji pribl. 110
m zgradil zid iz armiranega betona, ki je dodatno stabiliziran s
piloti premera 40 in 60 cm. Skupaj je bilo sanirano pribl. 100
m cestišča. Vrednost del je znašala 240 tisoč evrov.

Obnovljena spominska soba posvečena
legendarni 14. diviziji
Muzej Velenje je spominsko sobo na Graški gori – gori jurišev
prenovil v letu, v katerem mineva 70 let od prihoda 14. divizije
na Štajersko in 70 let od smrti enega najbolj znanih borcev 14.
divizije, pesnika Karla Destovnika – Kajuha, rojenega v Šoštanju. Glavni poudarek razstave je namenjen pohodu Štirinajste
na Štajersko ter dogodkom, ki so se pozimi leta 1944 odvi-
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družini na domu se v Mestni občini Velenje
znižuje
Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na seji 27. maja
odločali tudi o Sklepu o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje, s čimer se
je cena za uporabnika znižala za 4,4 % od trenutno veljavne cene.
Storitev izvaja Center za socialno delo Velenje. Za razliko od večine
drugih občin Mestna občina Velenje namenja še dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec
na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede.

jali na območju Šaleške doline. Obiskovalci si jo lahko brezplačno
ogledajo kadarkoli – po predhodnem dogovoru z Muzejem Velenje
ali po dogovoru z Izletniško kmetijo Plazl, kjer bodo hranili ključe
spominske sobe.

Ureditev otroškega igrišča in dveh
oddelkov vrtca na OŠ Šalek
V letošnjem letu je Mestna občina Velenje uredila otroško igrišče
pri Osnovni šoli Šalek, z manjšimi posegi na šoli pa v maju odprla
tudi dva nova oddelka vrtca. V Vrtcu Velenje se je namreč v šolskem
letu 2013/14 število vpisanih otrok konstantno povečevalo, vse od
1.339 otrok v 76 oddelkih jeseni do 1.382 otrok v 79 oddelkih v
mesecu maju 2014. Prostorske kapacitete Vrtca Velenje niso več
zadoščale, zato so proste prostore v šoli preuredili v prostore za
najmlajše.

Brezplačna ambulanta za občanke in
občane brez zdravstvenega zavarovanja
V Mestni občini Velenje so v mesecu aprilu v sodelovanju z Zdravstvenim domom Velenje uvedli brezplačno (pro bono) ambulanto,
ki jo vodi Jože Zupančič, dr. med., direktor Zdravstvenega doma
Velenje. Po enomesečnem poskusnem obratovanju uporabnikov
teh storitev ni bilo. Podatek je lahko razveseljiv, če to pomeni, da v
mestni občini Velenje ni občank in občanov, ki bi potrebovali tovrstne storitve. Kljub temu brezplačno ambulanto za občanke in
občane brez zdravstvenega zavarovanja ohranjajo v pripravljenosti.

Razširitev poslovne cone Rudarski dom

Hiša bendov zaživela v Starem Velenju

Mestna občina Velenje je sanirala objekt kulturne dediščine,
imenovan Vila Bianca, ki se nahaja pod vznožjem Velenjskega
grada, na vpadnici v Velenje. Objekt je po sanaciji zaživel na novo
in s svojim dogajanjem in vsebinami popestril dogajanje v tem delu
mesta.

Energetska sanacija večstanovanjskega
objekta Simona Blatnika 1 a, Velenje
Mestna občina Velenje se je prijavila na javni razpis Petrola d. d.
za nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepa obnove posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in
storitvene sektorju. Izvajalec del je bil HTZ I.P. d.o.o., Velenje. Celotna vrednost adaptacije znaša 124.126,09 EUR, vrednost nepovratnih sredstev Petrola d.d. pa 51.765,46 EUR.

Zaključena energetska sanacija vrtca
Tinkara
V mestni občini Velenje so uspešno zaključili energetsko sanacijo vrtca Tinkara, za katero so pridobili sofinanciranje iz evropskih
sredstev v višini 85 %. Investicija bo pripomogla k bistveno manjši
porabi energije, objekt pa bo odslej tudi prijaznejši za otroke in
okolico. Skupni strošek izvedenih del je znašal 224.580,39 evrov.

Vila Bianca - reprezentančni objekt,
vstopna informacijska točka občine,
prireditveni prostor in stičišče ustvarjalcev

Očiščevalne akcije v mestni občini Velenje
Mestna občina Velenje je v oktobru 2009 odprla prenovljen
objekt na Koroški cesti, ki je namenjen delovanju mladih podjetij.
Vrednost projekta je znašala 2.168.014 eurov, od tega so bila pridobljena evropska sredstva v višini 1.621.096 evrov. Temu projektu je
sledila še druga faza, v okviru katere so v celoti prenovili proizvodnjo halo v skupni izmeri cca 1300 m². V objektu sedaj deluje 9
mladih in inovativnih podjetij, ki skupaj zaposlujejo preko 40 ljudi

Tematska kolesarska pot na Paški kozjak
Mestna občina Velenje je uredila in označila kolesarko pot na
Paški kozjak za namene orientacije kolesarjev in zagotavljanja boljše
varnosti, obenem pa se z namestitvijo tematskih tabel promovirajo naravne in kulturne znamenitosti območja ob poti ter se tako
prispeva k boljšemu poznavanju območja in okolice.

V mestni občini Velenje potekajo očiščevalne akcije že tradicionalno vrsto let. Že velikokrat smo pokazali, da znamo stopiti
skupaj in prevzeti odgovornost za svoj kraj, da si želimo v skrbi za
čistejše okolje pokazati, da lahko skupaj marsikaj ustvarimo, spremenimo, dvignemo ozaveščenost. Vsako leto se kljub temu zbere
okoli 17 ton mešanih odpadkov. V zadnji akciji čiščenja brežin reke
Pake je sodelovalo 190 prostovoljcev, v centralni zbirni center smo
oddali 67.780 kg porezanega grmovja in vej ter drugega zelenega
odpada.

Izvajanje vrtičkarske dejavnosti
Mestna občina Velenje je uredila zemljišča za izvajanje dejavnosti vrtičkarstva in tako omogočila občankam in občanom, ki živijo
v večstanovanjskih objektih aktivno preživljanje prostega časa. V
Bevčah je urejenih 81 vrtičkov, postavljen skupni objekt, ter urejeno
parkirišče, pri jezeru ob železnici ob pa je urejenih 98 vrtičkov,
vodnjak ter parkirišče. V kolikor bo izkazan interes, bo občina zagotovila dodatna zemljišča za vrtičke.

Mestna občina Velenje je v Starem Velenju je Mladinskemu
centru Velenje predala Hišo bendov (t.i. Žoharjeva hiša), v kateri so
zagotovili vadbene prostore devetim velenjskim glasbenim skupinam in posameznikom.

Gugalnica za gibalno ovirane otroke tudi v
Velenju
Mestna občina Velenje je na centralnem otroškem igrišču v Velenju namenu predala gugalnico za gibalno ovirane otroke in se tako
kot ena izmed prvih občin pridružila projektu Nasmeh z gugalnice, ker želimo tudi gibalno oviranim otrokom omogočiti aktivno
preživljanje prostega časa, možnost igre, vključevanje v družbo,
spoznavanje novih prijateljev … Pomembno je, da se otroci tudi
na otroških igriščih družijo z otroki s posebnimi potrebami in učijo
strpnosti do drugačnih.

Cena socialno varstvene storitve pomoč
www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si
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Velenje
Za razvedrilo

Poiš~i
Piki Nogavi~ki
pot skozi labirint v Ribno.

Poveži pike od 1 do 20. Kaj se prikaže? Na koncu še pobarvaj.

Razmnoževanje gradiva je dovoljeno zgolj za osebno uporabo in nepridobitno dejavnost.
http://shrani.si/f/G/TM/1A6sU9Hz/pikiodpikedopike010medve.pdf

R.e.b.u.s.i.

PRISTOPNA IZJAVA
Prisrčno pozdravljeni!

Rešitev:

. . . . . . .

Rešitev:

. . . . .

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.

P o b a r v a n k a

Hvala!

Ime in priimek:
Ulica in hišna št.: 		
Kraj:		
Pošta:		
Domači telefon/GSM:		
E-naslov:
Podpis:
Izpolni in pošlji na naslov: OO SD Velenje, Prešernova 1, 3320 Velenje
Izdala: Svetniška skupina SD v Svetu MO Velenje
e-pošta: info@sd-velenje.si, avgust 2014, naklada 10. 000 izvodov;
Fotografije: Arhiv OO SD Velenje, Andreja Katič, Alojz Hudarin, Alenka Rednjak, Alma Glotić, Ana Anžej
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