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Občankam in občanom
iskreno čestitamo,
Velenje je ponovno prejelo laskav naziv
najlepše urejeno večje mesto v Sloveniji.
»Mesto socialističnega čudeža kot so konec petdesetih nagovarjali obiskovalci svetovne
voditelje, ki so Velenje hodili občudovat na račun urbanizma. Pozdravljamo festivalsko
dogajanje, obnovljeno čolnarno in mestno kopališče ob Velenjskem jezeru. Navijamo pa
tudi za projekt Doživetje socializma v Velenju, s katerim se skozi učno uro in inovativno
vodenje obuja kolektivni duh, hkrati pa tudi opozarja na zablode tistega časa. Velenje
iskrene čestitke!«
S temi besedami so na razglasitvi tekmovanja na področju turizma, urejanja in varstva okolja Moja dežela lepa in gostoljubna katerega organizira Turistična zveza Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika
Republike Slovenije Boruta Pahorja in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo
RS - Direktoratom za turizem in internacionalizacijo, županu Mestne občine Velenje Bojanu Kontiču podelili
priznanje za najlepše urejeno večje mesto v Sloveniji v kategoriji večja mesta. Velenje je tekmovalo v
kategoriji večja mesta (nad 20 tisoč prebivalcev) in premagalo Ljubljano, Maribor, Celje, Kranj, Koper in Novo
mesto. Mestna občina Ljubljana je osvojila 2. mesto, Mestna občina Celje pa 3. mesto.

Velenje pa ni le najlepše, Mestna občina Velenje je ob svetovnem dnevu pravice vedeti prejela tudi naziv
AMBASADOR TRANSPARENTNOSTI, za dobro prakso na področju do dostopa informacij javnega značaja.
Na priznanje informacijskega pooblaščenca RS smo izjemno ponosni.
V našem mestu strmimo k razvoju in napredku. Gradimo uspešno skupnost, rezultat pa prepoznajo tudi
ostali, ki pridejo k nam v Velenje. Ogromno projektov, dobrih za naše prebivalke in prebivalce, je v zadnjem
obdobju uspešno izpeljanih. Odgovornosti za kvaliteto bivanja v Šaleški dolini se Socialni demokrati zavedamo,
zato smo aktivni pri iskanju možnosti za dober gospodarski položaj in motivirani, da se trudimo ohraniti
standard in pravice naših občank in občanov. V občinskem svetu, ki pod vodstvom župana Bojana Kontiča
deluje konstruktivno, se svetnice in svetniki iz vrst Socialnih demokratov trudimo upravičiti vaše zaupanje in
sprejemamo odločitve, ki so v dobro naših ljudi in skupnosti. Tako bo ostalo tudi v prihodnje!
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Župan in
predsednik

OO SD Velenje
Bojan Kontič je pred slabim letom dni nastopil drugi mandat
kot župan Mestne občine Velenje. Kljub težkim gospodarskim
razmeram je bila občina zelo učinkovita pri izvedbi načrtovanih
investicij, s katerimi se je nadaljeval hiter razvoj najmlajšega
slovenskega mesta. Celo več, od vseh mestnih občin je ravno
Mestna občina Velenje tista, ki v zadnjih letih največji delež
proračunskih sredstev namenja investicijam. Teh je bilo v zadnjih
letih ogromno, kar se kaže tudi na izgledu mesta. Ob tem se
proračunska sredstva za druga področja niso zniževala. Verjetno
je tudi to eden izmed razlogov, da nekateri nasprotniki poskušajo
na različne načine kaziti uspehe, ki jih dosega naše mesto.
Večletno intenzivnejše
investicijsko obdobje se počasi zaključuje. Kateri projekt je tisti, ki je bil v tem
obdobju najzahtevnejši?
V petih letih upravljanja lokalne skupnosti smo
uspešno nadaljevali in tudi zaključili projekte, ki
smo jih »podedovali«. Verjetno se večina bralk
in bralcev Info občana še spomni, kako nemogoča situacija je bila konec leta 2010 na Gorici.
V prostoru je zevala zelo velika gradbena jama,
ki je resno grozila sosednjim objektom. Če bi
se lahko takrat neodvisno od načrtov odločil na
podlagi pričakovanih težav, bi izbral zasutje, ki
pa strokovno ni bilo izvedljivo. Objekti bi bili še
naprej ogroženi. S tem ne želim reči, da odločitev
o izgradnji poslovno-stanovanjskega objekta ni
bila dobra. To je bil edini način, da je Stanovanjski
sklad RS sodeloval s polovičnim deležem pri izgra-

dnji. Nenazadnje je to 132 stanovanj. Težava se
je pojavila pri dogovorjenem bančnem kreditiranju poslovnega dela vključno z garažami. Kriza je
naredila svoje. Skupaj s soinvestitorjem in Stanovanjskim skladom RS smo uspeli realizirati zastavljeni cilj. Z zamudo, a vendarle. Po tej izkušnji se
bomo v prihodnje v primeru potreb po stanovanjih odločili za nakup dokončanih stanovanj.
V zadnjem letu so nastopile nepričakovane težave pri oskrbi
Šaleške doline s toplotno energijo.
Žal je tudi to povezano z blokom 6 TEŠ. Še enkrat
naj povem, da smo iskreno verjeli v ta projekt in
ga zagovarjali. Za razliko od večine stroke, ki je
projekt podpirala in danes poniknila, še vedno
menim, da energetske politike brez TEŠ-a ni.
TEŠ-a brez bloka 6 pa tudi ne. Poleg tega smo

bili seznanjeni, da bomo na ta način ohranili
delovna mesta in zmanjšali vpliv na okolje. Ali je
cena prava ali ne, naj pove stroka. Glede na proizvodnjo zadnjih tednov pa seveda vidimo, da je
bil TEŠ tisti, ki je zagotavljal elektriko. Ne morem
pristati na trditev, da smo zagovorniki bloka 6
krivi za težave Premogovnika Velenje. Na Premogovniku in HSE so natančno vedeli, kaj vse morajo
investirati v proizvodnjo, da bo cena premoga
enaka dogovorjeni. Zakaj se je HSE odločil, da
Premogovnik potisne v situacijo, v kateri je danes,
ne vem. Vsekakor oni že nekaj časa krojijo usodo
tako Termoelektrarne Šoštanj kot Premogovnika
Velenje, ki sta postala zgolj obrata, direktorja pa
obratovodji, ki morata za vsako odločitev povprašati HSE.
Danes nam razlagajo, da je potrebno zmanjšati
število zaposlenih in dvigniti ceno toplotne energije. Nelogično je, da bi za slabšo storitev plačali
več. Pri tem je treba povedati, da je TEŠ na toplotni energiji zadnja leta ustvarjal dobiček. Tudi
200.000 evrov. Lani pa so se odločili za dvig cene
in prikazali 400.000 evrov minusa. Zanimivo. Blok
6 naj bi imel boljši izkoristek. Torej bo strošek

manjši. Posebej zaskrbljujoča pa je zahteva po
moteni dobavi toplotne energije. Za manj naj bi
plačali več. Na to enostavno ne moremo pristati.
Na vprašanje, zakaj je cena ogrevanja v Ljubljani
višja, je odgovor v ceni energenta. Cena našega
lignita je 2,75 evra za gigajoul, cena uvoženega premoga v Ljubljani pa več kot 5 evrov.
Naj se Ljubljančani vprašajo, zakaj jim dobavljajo
premog po takšni ceni.
Nekateri vam očitajo, da
ste od Ročnika kupili zemljišče z denarjem Premogovnika Velenje.
Ta trditev kliče po pojasnilih. Premogovnik Velenje je v času, ko ga je vodil dr. Dervarič, to zemljišče prodal BTC-ju za izgradnjo vodnega mesta.
Po naših informacijah je bila cena 10 mark na
kvadratni meter. Investicije ni bilo, zemljišče pa se
je (ne vem, kako) znašlo v lasti podjetja Taxgroup
gospoda Šešoka. V času Pikinega festivala smo
vsako leto prosili za dovoljenje in ga tudi dobili. V
razgovorih pa nam je bilo povedano, da bo treba
zemljišče kupiti. Bivši župan in kasneje sam nisva
uspela doreči cene, ki bi bila skladna z uradno
cenitvijo. To nam je uspelo z Ročnikom, ki je
postal lastnik zemljišča in čolnarne. Vse to sem
predstavil svetnikom, ki so soglašali z nakupom.
Prepričan sem, da Ročnik s tem poslom ni zaslužil. Je pa velika razlika v nakupni in prodajni ceni.
Kupili so jo za 10 mark, prodali pa za 20 evrov po
kvadratnem metru. Nekdo je dobro zaslužil, a to
ni Ročnik. O tem sem javno govoril že pred štirimi
leti, a se ni zgodilo nič.
Kako v letošnjem letu
zaključujete s sanacijo lokalnih cest?
Podpis koncesije s PUP-om za obnovo in vzdrževanje občinskih cest je bila dobra poteza takratnega župana Srečka Meha. Asfaltirali so več kot
70 km cest. Seveda so bile težave. Tudi tu so
banke potegnile ročno zavoro. Težko je investirati v projekt, vreden približno 10 milijonov evrov
brez kreditov. Kar nekajkrat smo razmišljali o
prekinitvi pogodbe, vendar sem danes s spoznanji, ki jih imam, prepričan, da smo se odločili prav.
PUP je bil najcenejši ponudnik. Verjetno so tudi
zaradi tega imeli težave.
So garaže v kletnih
prostorih Mercatorja v lasti Mestne
občine Velenje?
Zanesljivo takšne pogodbe z MOV v vlogi Ročnika
ne bi podpisal. Seveda je težko nekoga prepri-
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čati, da nam mora brezplačno prenesti garažna
mesta skladno s pogodbo, pred tem pa jih kvalitetno dopolniti. Tu smo potrebovali pomoč odvetnika in pogodbo realizirali brez dolgotrajnega
sodnega postopka.
Vodooskrba Šaleške
doline je vsekakor največji projekt
zadnjih let. Projekt je bil načrtovan,
voden in zaključen strokovno ter učinkovito, kar priznavajo tudi pristojna ministrstva.
Priprave nanj so trajale kar nekaj časa in priznanje
gre sodelujočim v projektu, predvsem zaposlenim
v Komunalnem podjetju Velenje. Projekt so načrtovali in pričeli z razpisom v času, ko je bil direktor
Marjan Jedovnicki, končali pa v času mandata dr.
Uroša Rotnika. Projektni svet, ki sem ga vodil, se je
sestal na nešteto sejah in v teh dneh smo predali
v uporabo 3 čistilne naprave in približno 42 km
vodovoda ter kanalizacijsko omrežje. Projekt vseh
treh občin je bil ocenjen na 42 milijonov evrov,
v celoti pa smo ga izvedli za 36 milijonov evrov.
Pridobljena sredstva so v večini nepovratna.
Izvedli ste tudi veliko
drugih projektov, finančno sicer ne
tako močnih kot omenjeni zgoraj, kljub
temu pa za lokalno skupnost izredno
pomembnih?
Seveda, prej omenjeni projekt ni bil edini. Bil je
največji. Že v lanskem letu smo obnovili promenado, v okviru katere se je izvedla tudi energetska
sanacija stavb, parkirišče.

Promenada pa je prejemnik
mednarodne nagrade letošnje
izvedbe Architizer A+ Awards s
sedežem v New Yorku. V letošnjem
letu smo uspešno zaključili prenovo
Galerije Velenje, Vile Rožle v
Sončnem parku, uredili smo Športni
park Konovo in pritlične prostore v
Standardu, ki smo jih namenili za
razvoj podjetništva. Seveda vseh teh
projektov ne bi mogli realizirati, če
ne bi bili tako uspešni pri črpanju
nepovratnih sredstev.
Se strinjate, da je v prvi
vrsti Velenje še vedno znano kot socialno čuteče mesto?

Še enkrat bi želel poudariti, da kljub gospodarski
krizi, velikih pritiskih na občinski proračun in številnih investicijskih projektih nismo nikoli zmanjševali sredstev za socialo, šport, kulturo ipd. Ravno
nasprotno. Za nas je še vedno najbolj pomembna
socialna varnost občanov, zato na tem področju izvajamo številne projekte, ki zakonsko niso
obvezni. Na ta način smo v letu 2014 zagotovili približno 900.000 EUR. Prepričan sem, da je
malo občin takšnih, ki bi se lahko pohvalile, da
zagotavljajo brezplačen mestni potniški prevoz
(Lokalc), brezplačno izposojo koles (Bicy), enkratne denarne pomoči, denarno pomoč ob rojstvu
otroka, brezplačno pravno svetovanje, plačevanje
položnic v mestni blagajni brez provizije, nudijo
zavetišče za brezdomce, varno hišo, dnevni center
za posamezne skupine, center ponovne uporabe
ipd. Mi vse to izvajamo zaradi ljudi!
Velenje je dobilo že
številna priznanja, ki služijo kot dokaz
dobrega dela in hkrati predstavljajo
motiv za nadaljnji razvoj mesta.
Res je, da je Velenje znano po številnih laskavih
naslovih, ki potrjujejo naša prizadevanja za dvig
kvalitete življenja. Večkrat smo dobili priznanja
za najlepše in najbolj gostoljubno večje mesto,
smo tudi varno mesto, invalidom prijazno mesto,
starosti prijazno mesto, Unicefovo otrokom prijazno mesto, mladim prijazno mesto, srcu prijazna
občina (i-HELP), prostovoljstvu prijazno mesto,
energetsko učinkovita občina, najbolj zelena
mestna občina in še bi lahko našteval.
Ravno v preteklih dneh je
med vsemi 212 občinami ravno Mestna
občina Velenje dobila prestižno priznanje »Ambasador transparentnosti«.
Informacijski pooblaščenec je organ, ki skrbi za
zakonit dostop do informacij javnega značaja.
Sooča se s težavami, ko nekateri ocenijo v nasprotju z njimi, kaj in v kakšnem obsegu je informacija, ki je javnosti dostopna. V določenih primerih pa se z objavo podatkov pretirava. Vsi veliko
govorijo o transparentnosti in ji dajejo poseben
pomen. Mi v občinski upravi se trudimo, da bi
resnično transparentno delali. Kot kaže, je naše
delovanje primer dobre prakse in sem tega naziva
»ambasadorji transparentnosti« še posebej vesel.
Predvsem zaradi žalitev in laži, ki jih nekateri zapisujejo v elektronskih medijih. Seveda kot anonimneži, ki si postavijo predse ogledalo in to, kar bi
oni počeli, pripisujejo drugim. }

Poslovanje Mestne občine Velenje je bilo kljub nastopu
gospodarske krize in nenehnim zniževanjem sredstev s strani
države (beri: povprečnina) stabilno. Celo več, Velenje je tista
občina, ki je v zadnjih dveh letih največ proračunskih sredstev
namenila za investicije.
V obdobju 2010–2015 bo za investicijske odhodke in investicijske transfere z rezervo namenjenih
110.968.968 EUR, stanje zadolžitve v tem obdobju bo znašalo 20.659.442 EUR.
V letu 2015 je za investicije z rezervo načrtovanih 20.347.151 EUR oz. 45,7 % proračuna; največ
med njimi je namenjeno za:
•

naložbe po programu kohezije na področju oskrbe z vodo – 6.271.564 EUR oz.
30,8 % investicij;

•

Podjetniški center Standard – 1.605.975 EUR oz. 7,9 % investicij;

•

Regijska galerija Velenje – 1.345.000 EUR oz. 6,6 % investicij;

•

naložbe na področju oskrbe s toplotno energijo – 1.342.272 EUR oz. 6,5 % investicij;

•

obnove cest po programu koncesije za ceste – 1.033.000 EUR oz. 5,1 % investicij;

•

ureditev garaž na Gorici – 1.000.000 EUR oz. 4,9 % investicij.

Od 31. 12. 2009 do 31. 12. 2014 se je premoženje občine povečalo z 158.386.613 EUR na
229.564.082 EUR, to je za 71.177.469 EUR oz. 44,94 %.
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Ministrica za obrambo RS,
13. maja 2015 je Državni zbor
RS za ministrico za obrambo
Republike Slovenije imenoval
Andrejo Katič, nekdanjo podpredsednico državnega zbora.
Andreja, dolga leta ste bili direktorica občinske uprave Mestne občine Velenje. Na zadnjih
volitvah ste bili izvoljeni za poslanko, postali
ste podpredsednica državnega zbora. Sedaj
opravljate funkcijo ministrice za obrambo
Republike Slovenije. Kakšna je vaša ocena
preteklega leta?
Po potrditvi mandata v Državnem zboru je
bilo potrebno pristopiti k delu, ki se je bistveno
razlikovalo od mojih predhodnih zadolžitev. Z
veseljem in z vso odgovornostjo sem opravljala
funkcijo direktorice občinske uprave. Delo je bilo
ustvarjalno in polno izzivov. Menim, da je uprava
Mestne občine Velenje že zdavnaj presegla zgolj
upravno administriranje, skupaj z zavodi, z vsemi
sodelavkami in sodelavci deluje kot družbeno
odgovorno podjetje, ki je Velenje umestilo na
zemljevid najbolj uspešnih občin. Nastanka tega
odgovornega sodelovanja vseh sodelavk in sodelavcev, uspešnega vodenja zahtevnih projektov,
vedno novih idej … brez usmeritev in podpore
župana, tako Srečka Meha kot Bojana Kontiča ne
bi bilo.
Delo poslanke je drugačno. Spremljaš in sodeluješ pri nastanku zakonodaje ter strateških dokumentov države. Ni toliko konkretnih projektov,
učinki so vidni dosti kasneje. Sama sem glede na
svoje izkušnje sodelovala predvsem v odboru za
pravosodje, kasneje v odboru za infrastrukturo,
odboru za gospodarstvo ter komisiji za človekove
pravice. Zanimivo je bilo vodenje sej parlamenta,
predvsem zaradi proceduralnih zapletov, ki jih

vedno izpostavlja opozicija. Veliko je bilo tudi
stikov s tujimi državniki.
Da sprejmem ponudbo in kandidiram za ministrico za obrambo ni bila lahka odločitev. Sprejela
sem jo skupaj z družino in z najbližjimi prijatelji. Področje zaščite in reševanja sem iz svojega
dosedanjega dela dobro poznala, področje dela
Slovenske vojske pa ne. Danes lahko povem,
da je izzivov več, kot sem pričakovala. Strateški
projekti, ki so bili v preteklosti začeti, se niso v
celoti dokončali, pozna se, da je bilo v preteklih
letih največ finančnih rezov prav v obrambo in
zaščito.

Katera delovna področja pokriva Ministrstvo
za obrambo?
Ministrstvo za obrambo sestavljata dva stebra
nacionalne varnosti, Slovenska vojska (SV) ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v
okviru Uprave Republike Slovenije za zaščito in
reševanje.

Kaj bi izpostavila kot ključne izvedene
naloge preteklega leta?
Nekatere naloge so bile zastavljene že v času
obeh mojih predhodnikov. S sprejetjem Pravilnika
o plovnosti in letalskih operacijah državnih zrakoplovov in s tem povezanim letalskim osebjem ter
pravili letenja smo zagotovili nadaljevanje helikopterskega reševanja z državnimi zrakoplovi.
151. helikopterska eskadrilja je samo do jeseni
izvedla 167 posredovanj, prepeljala 188 poškodovanih ali obolelih oseb. Eden od zelo pomembnih projektov prav tako v naši skupni skrbi za
zdravje državljanov je projekt uporabe letala
Falcon za prevoz človeških organov za potrebe
transplantacij.

Andreja Katič
V začetku letošnjega leta smo
uspešno oblikovali modularno
zmogljivost SV za pomoč ob
naravnih in drugih nesrečah.
V zmogljivost so vključeni pripadniki SV z
opremo za delovanje na prizadetih lokacijah.
Na mestu nesreče je v 24 urah angažiranih 740
pripadnikov ter v 48 urah preko 1045. Za takšno
obliko skupnega delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč z večjo vključenostjo posebej
za te naloge usposobljenimi pripadniki Slovenske vojske, smo se odločili na podlagi dosedanjih izkušenj ob velikih naravnih nesrečah, ki so
prizadele našo državo, še posebej zaradi uničujoče ledene ujme v letu 2014. Zmogljivost je bila
uspešno predstavljena na vaji Vihra 2015.
Po marcu letos v Washingtonu podpisanem
sporazumu o ustanovitvi Nato Centra odličnosti
za gorsko bojevanje v Sloveniji je center prestal
zahteven postopek akreditacije v okviru Zavezniškega poveljstva za transformacijo, oktobra letos
pa bo center formalno aktiviran. Ob obisku Slovenije si ga je ogledal tudi generalni sekretar Nata
Jens Stoltenberg.
Slovenija je pristopila k projektu Balkanske
namenske zdravstvene sile (BMTF), katerega
namen je vzpostavitev regionalnih zdravstvenih
zmogljivosti, ki bodo sposobne zagotavljati zdravstveno podporo ob naravnih in drugih nesrečah
ter tudi v mednarodnih operacijah in misijah.
Ministrstvo daje poseben poudarek dobremu
sodelovanju z lokalnim prebivalstvom v okoljih,
kjer je prisotna Slovenska vojska.
Velika pozornost je bila in bo v našem delovanju namenjena sodelovanju z gospodarstvom,
in sicer z namenom predstavitev poslovnih priložnosti sodelovanja v okviru Nata in Evropske
obrambne agencije (EDA) ter možnosti koriščenja

evropskih sredstev in odpiranja poti na trge držav
članic Nata.

Končali smo postopke nabave
vmesnika za uvedbo nove storitve
na številki klica v sili 112, in sicer
samodejnega klica v sili iz vozila,
udeleženega v prometni nesreči
(tako imenovani e-klic).
Testna uvedbo nove storitve je predvidena v teh
mesecih do konca leta. Strokovnjaki iz Uprave RS
za zaščito in reševanje so izdelali posebno aplikacijo za pametne telefone, katere namen je ozaveščanje javnosti glede osebne in vzajemne zaščite,
predvsem seznanitev z napotki o ravnanju ob
enajstih tipih nesreč. Končani so tudi štirje didaktični filmi na temo evakuacije. Redno objavljamo
pregled aktualnih dogodkov na področju dela
Uprave RS za zaščito in reševanje, pregled naravnih in drugih nesreč v Republiki Sloveniji v zadnjih
24 urah ter kviz z naključnimi vprašanji s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Za sofinanciranje dejavnosti javnih reševalnih služb ter drugih enot za zaščito reševanje in
pomoč smo zagotovili sredstva v takšni višini kot
prejšnje leto, kar predstavlja temelj za nadaljnji
hiter odziv na nesreče in visoko stopnjo zagotavljanja varnosti za državljane.
Po prenosu pristojnosti za financiranje veteranskih in domoljubnih organizacij na naše ministrstvo smo pripravili Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev in zvez vojnih veteranov
ter merila za njihovo sofinanciranje, na podlagi
katerih so društva in zveze proračunska sredstva
prvič dobila po načelu poštenega sodelovanja
civilno-družbenih organizacij in ministrstva.

V zadnjem obdobju pa največ
pozornosti posvečamo sodelovanju
z Ministrstvom za notranje zadeve
pri reševanju migrantske krize v
Sloveniji.
Vključeni smo tudi v prvi del druge faze operacije EUNAVFOR MED z ladjo Triglav ter pripadniki
SV.

Kaj bi izpostavili kot prioriteto delovanja v
obdobju pred nami?
Ministrstvo sodeluje pri pripravi Zakona o zaščiti
kritične infrastrukture. Trenutno se zakon usklajuje v medresorski delovni skupini. Novi zakon bo
določil kriterije za določanje kritične infrastrukture, načrtovanje zaščite kritične infrastrukture,
pristojnosti in naloge, obveščanje in ukrepanje
ob izrednih dogodkih in kriznih razmerah. Sodelujemo tudi pri oblikovanju celovitega sistema
kriznega upravljanja v Republiki Sloveniji.
Prednostna naloga je sprejetje Srednjeročnega
obrambnega programa za 2016–2021, ki bo
temeljil na čim bolj realni finančni projekciji rasti
obrambnih izdatkov in bi omogočal postopen
zagon investicij v modernizacijo Slovenske vojske.
Seveda mora temu načrtu slediti tudi vsakoletni
državni proračun.
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Najzahtevnejša naloga pa je priprava novega Zakona o obrambi
ter sprememb Zakona o službi v Slovenski vojski. Zakon o obrambi
je potrebno posodobiti, saj se je od leta 2004, ko se je nazadnje
spremenil (če ne štejemo zadnje spremembe po nujnem postopku),
vpeljalo nekaj temeljnih sprememb. V tem času je bilo sprejeto več
strateških dokumentov, s katerimi sedanji zakon ni usklajen. Prav
tako ni prilagojen trenutni organizacijski strukturi SV.
V okviru prizadevanj za učinkovitejša ukrepanje ob naravnih in
drugih nesrečah ter sodelovanje državnih in občinskih štabov Civilne
zaščite ter lokalnih oblasti je ministrstvo, tudi na podlagi izkušenj v
zadnjih letih, ko smo bili soočeni z obsežnejšimi naravnimi ujmami,
organiziralo delovne posvete poveljnika Civilne zaščite Republike
Slovenije z župani slovenskih občin. Po izvedbi posvetov bomo
oblikovali predloge za večjo učinkovitost delovanja sistema zaščite,
reševanja in pomoči. Moj predlog županom bo tudi, da se povežejo in ustanovijo skupne službe za zaščito in reševanje. Nesreče ne
gledajo na občinske meje. Izpostavila bi še pripravo nove Resolucije
o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje med letoma 2016 in 2022. Verjetno bo potrebno
prenoviti Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
tako izboljšati položaj gasilcev in vseh drugih prostovoljcev v tem
sistemu.

Ministrstvo za obrambo ima pomembno vlogo pri urejanju
migrantske problematike.
Potrebno je poudariti, da vse postopke v zvezi z migrantsko
krizo vodi ministrstvo za notranje zadeve ter policija. Ministrstvo
za obrambo se je vključilo že pri pripravi kontingentnega načrta. Z
Upravo RS za zaščito in reševanje smo na začetku sodelovali predvsem na humanitarnem področju z vključitvijo nekaterih prostovoljnih društev, ki delujejo na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami ter logistično podporo SV. Zaradi številčnejšega
prihoda migrantov je vlada aktivirala štab civilne zaščite, ga zadolžila za vodenje nastanitvenih centrov ter ob tem sprejela tudi sklep,
da se SV aktivneje vključi z logistično podporo civilni zaščiti. 17.
oktobra pa je vlada sprejela na predlog MNZ tudi sklep, da se angažira SV v pomoč Policiji pri širšem varovanju državne meje ter pri
varovanju določenih objektov in območij. Ob tem je vlada sprejela
tudi Pravila delovanja Slovenska vojske, v katerih so podrobno določeni postopki posameznikov, skupin enot in poveljstev pri opravljanju nalog vključno z vsemi omejitvami. Pomoč SV tako civilni zaščiti
in kot tudi policiji je predvidena v 37. členu Zakona o obrambi.
Pri opravljanju teh nalog pripadniki SV nimajo pooblastil, kot jih
imajo policisti. Naloge, ki jih SV opravlja so predvsem opravljanje
prevozov s tovornimi vozili in avtobusi, pomoč pri širšem varovanju
meje s tehničnimi sredstvi, patruljami in opazovalnicami, pomoč pri
fizičnemu varovanju meje v notranjost državnega ozemlja, pomoč
pri širšem varovanju meje s helikopterju, logistična podora z razpoložljivimi materialno tehničnimi sredstvi, z možnostjo dajanja teh
sredstev v podporo policiji. Te naloge SV opravlja kot pomoč policiji,
zato deluje z njo in ne samostojno.

Glas Socialnih demokratov
v Državnem zboru RS
Državni zbor Republike Slovenije je v
prvem letu dela novega sklica zakonodajne veje oblasti sprejel večje število
zahtevnih, pomembnih in predvsem
reformnih zakonov, s katerimi želimo
v koalicijskih vrstah poskrbeti, da se v
naši državi ohrani gospodarska rast,
dvigne socialni standard in zaščiti
razvojni potencial naše družbe. V prvi
polovici mandata je Šaleško dolino, v
funkciji podpredsednice Državnega
zbora Republike Slovenije, zastopala Andreja Katič, njeno delo pa
je po nastopu funkcije ministrice za
obrambo prevzel Jan Škoberne.

M

ed pomembnejše ukrepe prvega
leta dela lahko gotovo prištejemo
spremembo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s spremembo
katerega smo omogočili, da bo dodatnim
14.000 osnovnošolcem omogočeno
brezplačno šolsko kosilo, s tem pa
želimo razbremeniti družinske proračune
in preprečiti, da bi se v slovenskih šolah
dogajalo, da bi bili otroci lačni. Pomemben
dopolnilni ukrep za zmanjševanje nevarnosti revščine pa je tudi zakon o odpisu
dolgov najšibkejšim, ki ga je Državni
zbor RS sprejel na pobudo Socialnih demokratov.

Hvala za pogovor. Veliko uspeha želimo pri opravljanju
dela.

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si

PROTI veriženju podjetij in
ZA plačevanje prispevkov
zaposlenim.
Veliko razprav in medijske pozornosti je
bilo namenjenih tudi Strategiji upravljanja
državnih naložb, v okviru sprejema katere
smo Socialni demokrati dosegli, da država
ne načrtuje več razprodaje, temveč
razmišlja o upravljanju. Slednje pomeni,
da nekatera podjetja ostajajo na seznamu
za prodajo, vendar smo končno določili
strateška podjetja, v katerih država, za
zaščito delovnih mest in strateških interesov, ostaja poglavitni lastnik. Tako smo v
koalicijskih pogajanjih dosegli, da v Sloveniji ostajajo kvalitetna delovna mesta in
podjetja, ki imajo potencial, da se širijo
tudi na tuje trge in s tem ustvarjajo visoko
dodano vrednost.

PROTI razprodaji
slovenskega premoženja.

Dodatnim 14.000
osnovnošolcem omogočeno
brezplačno kosilo.

Zaradi morebitnih potreb po večjem angažiranju SV je vlada sprejela in v državni zbor posredovala dopolnitev Zakona o obrambi, ki
omogoča, da SV v izjemnih primerih dobi dodatna, a zelo omejena
pooblastila. Državni zbor je predlog podprl. Če bo vlada ocenila,
da tako narekujejo varnostne razmere bo posredovala Državnemu
zboru RS predlog, o katerem bo le ta odločil z 2/3 večino prisotnih,
da lahko določeni pripadniki SV pri tem, ko sodelujejo s policijo
izvajajo tudi taksativno našteta pooblastila: lahko bodo opozarjali,
napotovali, začasno omejili gibanje oseb ter sodelovali pri obvladovanju skupin in množic. Pri izvajanju teh pooblastil in nalog tudi
za pripadnike SV veljajo enake omejitve in pogoji izvajanja, kot
veljajo za policiste. Omejen je tudi čas trajanja izvajanje teh nalog,
pooblastila se izvajajo v tistem obdobju, ko je to nujno potrebno za
izvedbo nalog vendar ne dlje kot tri mesece. Državni zbor lahko to
obdobje podaljša.
Upam, da se bodo voditelji držav Evrope dogovorili o skupnem
reševanju te krize tako tu v Evropi kot tudi v državah, od koder
migranti in begunci prihajajo.

dobro poslovno okolje, zaščititi poštene
podjetnike in podjetnice ter zaščititi ljudi
pred zaposlitvijo v podjetju, ki jim ne bi
plačevalo prispevkov ali bi se z veriženjem
podjetij izogibalo izplačilu plač.

Na gospodarskem področju smo poslanke
in poslanci sprejeli zelo pomembno novelo
zakona o gospodarskih družbah, s katero
preprečujemo veriženje podjetij, uvajamo prepoved odpiranja podjetij za tiste,
ki ne plačujejo prispevkov zaposlenim ter
namenoma ostajajo dolžni upnikom ali
kako drugače izvajajo nepoštene poslovne
prakse. Socialni demokrati smo zakon
podprli, ker želimo omogočiti varno in

Po zelo dolgem premisleku smo v
poslanski skupini Socialnih demokratov
podprli tudi zakon o fiskalnem pravilu, ki
v svojem bistvu nalaga, da država dolgoročno ne sme porabiti več kot ustvari. Ne
želimo si namreč, da bi se Sloveniji zgodil
grški scenarij, da bi morali ustaviti izplačevanje pokojnin ali prekiniti uvoz zdravil.
Odgovorno fiskalno pravilo tako pomeni,
da se v času gospodarske rasti ne bomo

zadolževali, da bomo v času krize lahko
dobili prehodne kredite, s katerimi bomo
omogočili nemoteno delovanje socialne
države, javnega sistema izobraževanja in
vsem dostopnega zdravstvenega sistema,
kar je tudi jedro programa Socialnih demokratov.
V teh dneh stopamo v jesen in z njo v
drugo leto mandata poslanske skupine
Socialnih demokratov. Naše osrednje
naloge ostajajo zagotovitev spodbudnega
gospodarskega okolja, ohranjanje gospodarske rasti, skrb za zaščito socialno najšibkejših in dvig življenjskega standarda ljudi.
Zato si bomo prizadevali ne le za redefinicijo, temveč tudi za čimprejšnji dvig minimalne plače, uvedbo delavske soudeležbe
pri dobičku, možnost delavskega soupravljanja in odkupa deležev v podjetjih ter
nadaljnje sproščanje socialnih prejemkov,
zamrznjenih otroških dodatkov, iskanje
načinov za razbremenitev gospodarstva,
pa naj si gre za birokratsko ali davčno.
Nadaljevali bomo s pobudo za legalizacijo
konoplje, z odpiranjem Slovenije v svet in
internacionalizacijo našega gospodarstva.

Če bi vse zapisano želeli strniti
v eno samo poved, bi lahko
rekli, da bomo še naprej skrbeli,
da bi gospodarstvo lahko
še naprej, razbremenjeno in
svobodno, rastlo ob podpori
države in da bi zaposleni
za pošteno opravljeno delo
prejemali tudi pravično plačilo.
In ker se zavedamo, da vsega ne vemo in
si želimo tudi vaših pobud, kritik in usmeritev, vas prijazno vabimo, da nas obiščete
tudi v poslanski pisarni, več informacij
in kontakte pa najdete na spletni strani
www.sd-velenje.si. }
Jan Škoberne, poslanec Socialnih
demokratov v Državnem zboru RS
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Zaupanje ljudi
želimo upravičiti

V

svetniški skupini Socialnih demokratov se
ves čas zavzemamo, da se občinski proračun ne krči na postavkah, ki so namenjene
ohranjanju in dvigu kvalitete bivanja v naši občini.
Prepričani smo, da mora vsak občan živeti v mestu
prijaznih ljudi, v mestu, kjer solidarnost, delo in
pravičnost niso samo puhle besede, ampak je to
način življenja, ki je ukoreninjen že skozi celotno
obdobje nastanka našega mesta.
Spodbujamo začrtane programe, ki omogočajo ljudem, da živijo človeka vredno življenje. Ta
način razmišljanja nas vodi v odločitve, ki jih sprejemamo na sejah Sveta MOV. Prizadevamo si za
to, da starši ob rojstvu otroka prejmejo denarno
pomoč, da imajo občani možnost pridobiti enkratno izredno denarno pomoč, da lahko plačujejo
položnice brez provizije, da imajo vsi otroci zagotovljen vrtec, da imajo vsi šolarji zagotovljeno
malico, da razpisujemo štipendije in da dijakom
ter študentom omogočimo počitniško delo.

me povezati z družbenokoristnimi aktivnostmi v
našem mestu.

To poletje ste se lahko z brezplačnim
Lokalcem ali mestnim kolesom Bicy
pripeljali do Velenjske plaže, kjer ste
lahko brezplačno uživali v čisti vodi
in se zabavali na vodnih igralih.
Množičen obisk, tudi tujih gostov, dokazuje, da
smo na pravi poti in da tudi na področju turizma
premoremo razvojni potencial, ki ga je potrebno
postopoma nadgrajevati in izkoristiti.

Mladim želimo in moramo dati
priložnost, da po zaključenem
šolanju ostanejo v naši dolini.
To pa je mogoče le z vzpostavitvijo okolja, ki
omogoča razvoj in implementacijo sodobno
naravnanih idej, ki bodo prinašale nove priložnosti in nova kvalitetna delovna mesta. Zavedamo
se, da je gospodarstvo Šaleške doline dolga leta
slonelo na treh močnih stebrih velikega gospo-

foto: Tadej Živko

Veliko je programov, ki zakonsko niso predpisani, pa jih občina, kljub nenehnim zniževanjem
sredstev s strani države, izvaja. In to ne glede na
dejstvo, da je potrebno za te programe vsako leto
zagotoviti skoraj 1 milijon evrov proračunskih

sredstev. Boleče je poslušati očitke, da občina s
tovrstnimi programi zagotavlja ljudem življenjski
nadstandard. To ni nadstandard, to je način, kako
ljudem v teh težkih časih omiliti socialno stisko in
zagotoviti življenje, kot si ga zaslužijo. Takšnemu
socialdemokratskemu razmišljanju bi morala
slediti sedanja družba kot celota.
Veseli nas, da smo uspeli te »socialne« progra-

6

Na lokalnih volitvah 2014 ste občanke in občani Mestne občine Velenje dokazali, da
je Velenje mesto za ljudi, ki verjamemo v trdo delo in gradimo zaupanje na temeljih
medsebojnega spoštovanja in posluha. Županski mandat ste z 68,04 % ponovno
zaupali Bojanu Kontiču, v Svet mestne občine Velenje pa izvolili kar 16 svetnic
in svetnikov Socialnih demokratov, ki predstavljajo in zagovarjajo stališča ljudi.
Svetniško skupino je sprva vodila Andreja Katič, po nastopu funkcije ministrice za
obrambo pa so se svetniki odločili, da to odgovornost zaupajo Petru Dermolu.

darstva. In če zaradi neurejene prometne infrastrukture in razmer na ruskem trgu še razumemo občasne težave Gorenja, veliko težje
pristanemo na negotove razmere v energetskih družbah, kjer politika od »zunaj« sprejema
odločitve, ki negativno vplivajo na naše lokalno
okolje. Kakorkoli, interes nas vseh mora biti, da
se razmere v teh družbah stabilizirajo. Posebno
pozornost pa moramo nameniti razvoju srednjih

in malih podjetij. Po opravljenih analizah največjo
dodano vrednost v naši občini trenutno ustvarjajo
srednje velika podjetja. Med njimi je prav gotovo
potrebno izpostaviti Plastiko Skaza, ki v zadnjem
obdobju velja za najhitreje rastoče podjetje v
našem okolju.

Posebna pridobitev je prav gotovo
Podjetniški center Standard, v
katerem ima po novem sedež tudi
SAŠA inkubator, ki bo skrbel za
ustvarjanje kreativnega in odprtega
okolja za rast in razvoj novih podjetij
v regiji ter posledično tudi odpiranje
novih kvalitetnih delovnih mest.
V letošnjem letu smo svetniki SD podprli
predlog župana, da v letu 2015 namenimo
150.000 EUR za spodbujanje podjetništva.
Ta odločitev je glede na gospodarsko situacijo požela kar nekaj odobravanja. Slednje je še
kako pomembno ob spoznanju, da je trenutna
brezposelnost v naši občini okoli 13,5 %, kar je
kljub razpoložljivim delovnim mestom (15.600)
še vedno nekoliko nad slovenskim povprečjem.
Dejstvo je, da smo občina z močnim gospodarskim središčem, kamor prihajajo na delo tudi
mnogi ljudje iz drugih krajev. V zadnjem letu se
je pojavil trend padanja brezposelnosti in takšen
trend je potrebno ohraniti tudi v prihodnje.
Seveda pa spodbujanje podjetništva ni edino
področje, ki smo ga svetniki podprli. Socialni
demokrati se namreč zavzemamo za hkraten
razvoj vseh področij družbenega delovanja, saj
le na ta način lahko pripomoremo k enakovrednemu in kolektivnemu dvigu kvalitete življenja.
S to predpostavko podpiramo sofinanciranje
programov s strani občine na področju soci-

alnega in zdravstvenega varstva, turizma,
ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja, na področju kulturnih, športnih ter
mladinskih programov in projektov.
Vsekakor pa na dvig kvalitete življenja vpliva
urejenost komunalne infrastrukture in cest. Na
tem področju ima Velenje – v primerjavi z drugimi
občinami – visok standard.

V dobrih 5 letih bomo namreč
obnovili vse občinske javne ceste
in druge prometne površine, hkrati
pa je oz. bo koncesionar dolžan
vzdrževati te ceste še naslednjih 10
let.
Z uspešno izvedenim projektom vodooskrbe je 99 % odstotkov vseh uporabnikov
v naši občini priključenih na mestni vodovod. Dobro pa poteka tudi obnova na področju odvajanja in čiščenja odplak, kjer je 87,3 %
uporabnikov priključenih na javno kanalizacijo.

Ponosni smo na to, da smo v svetniški
skupini Socialnih demokratov uspeli ustvariti ravnovesje med modrostjo in mladostjo.
Zmes izkušenj in nove energije je upanje za
našo prihodnost. Ohranjati želimo dobre
ideje in dodajati nove mladostniške dimenzije. Na ta način nam uspeva, da širimo svoja
obzorja in razumemo ter delujemo v korist
vseh generacij. }
Peter Dermol,
vodja svetniške skupine SD Velenje

www.sd-velenje.si
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Mladi zagovorniki
socialdemokratskega programa
Ajda Hiršelj Koštrun

Aleksandra Vasiljevič

Socialni demokrati se zavedamo, da ni dovolj, če negujemo in zalivamo
drevesa, ki imajo že globoke korenine, skozi katere črpajo znanje in
izkušnje, potrebne za rast in dobrobit vsakega lističa, ki ozeleni njihove
krošnje. Pomembno je, da istočasno vzgajamo nove sadike, tesno povezane
v koreninski sistem, ampak kljub temu samostojne in drugačne. Tako smo
na lokalnih volitvah 2014 listo stranke osvežili z novimi imeni, z mladimi, ki
bodo delovali v dobrobit vas, občank in občanov.

Mersad Dervišević

je najmlajša svetnica v Svetu Mestne občine
Velenje. Je predsednica Komisije za prošnje
in pritožbe ter članica Komisije za pripravo
statuta občine, poslovnika sveta in pravna
vprašanja. Je študentka prava in zagovornica programa za legalizacijo konoplje.

je zdravstvena delavka, svetnica, ki je v svet
socialne demokracije vstopila že v mlajših
letih, kot članica mladega foruma SD OO
Velenje. Je članica Odbora za področje negospodarskih javnih služb. Njeno področje
delovanja je usmerjeno predvsem v reševanje zdravstvene in socialne problematike.

je svetnik SD in član Komisije za pripravo
statuta občine, poslovnika sveta in pravna
vprašanja.

Zamisel o legalizaciji konoplje ni novost. Ta
starodavna in na več načinov uporabna rastlina
že od nekdaj vnaša nemir in razhajanja med njene
zagovornike in nasprotnike.

Temeljne vrednotne socialne demokracije (mir,
varnost, enakost, partnerstvo, strpnost, sožitje
z naravo) so tiste, ki odražajo tudi mojo osebnost, so nekaj, kar globoko spoštujem, se po njih
ravnam in delujem v svojem socialnem okolju,
torej Velenju. Velenje je moje mesto, je del mene
in jaz sem del njega. Zelo sem ponosna, da lahko
sooblikujem in soustvarjam novo podobo sodobnega in razvitega mesta, skupaj s svojimi kolegicami in kolegi v klopeh Sveta Mestne občine Velenje. Zato si tudi štejem v čast, da lahko od svojih
starejših kolegic in kolegov prejemam modrosti in
tako skupaj z mladostno energijo ustvarimo sinergijo znanja, kar se izraža z inovativnimi idejami in
kakovostnim delom mestnega sveta.

in tiste programe, ki zagotavljajo našim prebivalcem boljši in kakovostnejši življenjski standard.

Danes ima konoplja v sodobni družbi precej
ambivalentno vlogo – čeprav je označena (tudi)
za drogo, jo dobršen del prebivalstva tolerira
oz. v njeni uporabi ne vidi kriminalnega dejanja.
Morda je napočil čas, da se urejanju te problematike posveti nekoliko več pozornosti. Seveda
brez javne razprave, argumentov za in proti ne
gre, ostaja pa dejstvo, da je področje konoplje
– njene pridelave, predelave kot tudi uporabe –
potrebno urediti enkrat za vselej. Nujno je odpreti
razpravo, k temu povabiti civilno družbo in širšo
javnost, in se dogovoriti o razumnem zakonskem
okviru za njeno uporabo. Spregovorita naj tako
znanost kot stroka, na podlagi njihovih argumentov pa naj politika sprejme primerno odločitev. Pri
tem procesu predsodki in stereotipi, ki običajno
izvirajo predvsem iz nepoznavanja in strahu pred
neznanim, ne bi smeli igrati bistvene vloge.
Socialni demokrati podpiramo zakonsko regulacijo konoplje in si prizadevamo, da se spremenijo slabe prakse in se oblikujejo ter v zakonski
okvir implementirajo dobre rešitve. Morda nam
pri tem pomaga tudi pogled čez planke v sosednje države, ki so to problematiko že ustrezno
rešile. }

Kot zdravstvena delavka imam močno razvit
čut za ljudi in sposobnost empatije, zato razumem stisko ljudi, tistih starejših, pa tudi stisko
svoje generacije. Velikokrat potožimo, da nam je
težje kakor našim staršem. Ves čas se moramo
boriti za svoje mesto v družbi, neprenehoma
se trudimo biti boljši, spremljati vse novosti in
napredke, ki nam jih nalaga sodobni svet. Poraja
se mi vprašanje, ali lahko to vpliva na zdravstveno stanje mladega človeka. Pri svojem delu
subjektivno opažam, da ima okolje velik vpliv
na človeka. Zaradi pritiskov, ki nam jih nalaga
družba, svetovni mediji in tehnološke »inovativne« spremembe, vse bolj popuščamo, kar se
najprej pokaže na porušenem ravnovesju zdravstvenega stanja. Psihičnega, fizičnega ali duhovnega. Velenje pa ponuja nešteto možnosti za
ohranjanje zdravstvenega ravnovesja.

Moja vloga kot svetnika SD v Velenju je predvsem ta, da v mestnem svetu sprejemam in
podpiram projekte, ki so dobri za razvoj Velenja,

Vsakodnevno se pogovarjam z ljudmi, zaznavam njihove težave in jih kot predloge prenašam
na Svet Mestne občine Velenje.
Zavzemam se za nadaljnji razvoj našega mesta,
za razvoj gospodarstva in turizma v naši dolini.
Prihodnost razvoja naše doline je vsekakor povezana z izgradnjo hitre ceste (3. razvojne osi), ki bi
naši dolini odprla nove možnosti in dimenzije. S
hitro cesto bi gospodarstvo v naši dolini pridobilo
na konkurenčnosti in stabilnosti, poleg tega je
dobra prometna povezava pogoj za prihod tujih
investitorjev v naše okolje. }

Anita Lemež
je svetnica SD in članica Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin.
Zakon o gospodarskih javnih službah in Odlok o
gospodarskih javnih službah določata, da lokalne
skupnosti ustanovijo delovna telesa, med katerimi je tudi Svet za varstvo uporabnikov javnih

dobrin. V slednjem delujem tudi sama. Zavzemamo se, da dajemo konstruktivne pripombe
in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih
javnih služb občinskemu svetu, županu in izvajalcem. Zastopamo interese krajanov v razmerju do
izvajalcev storitev in opozarjamo na pomanjkljivosti ter predlagamo morebitne izboljšave. Naše
delovanje zajema tudi določene druge naloge v
skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in
poslovanju.
Skladno z mojimi volilnimi usmeritvami se zavedam, da nas mora združevati predvsem reševanje problemov in udejanjanje zastavljenih ciljev,
ki so v dobrobit vseh občank in občanov MOV
ter posredno tudi države Slovenije. Z angažiranim
delom se trudim, da na omenjenem področju
tvorno sodelujem, s svojim znanjem in izkušnjami
pa želim prispevati k skupnemu uspehu SD in
nadaljnjemu razvoju naše družbe. }

Zelo pomembno se mi zdi delo v Odboru za
negospodarske javne službe, kjer se člani vedno
znova srečujemo s težavami naših sokrajanov, ki
pa jih Mestna občina Velenje uspešno rešuje. V
naši občini sta izredno dobro urejeni socialna in
zdravstvena varnost. }

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si
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Delovanje odborov
in komisij znotraj
mestnega sveta
Odbor za področje negospodarskih
javnih služb, predsednica Irena
POLJANŠEK SIVKA

V

prvem letu novega mandata smo v Odboru
za negospodarske javne službe obravnavali
problematiko s področja izobraževanja,
športa, kulture, zdravstva in socialnih vprašanj. Za
nami je leto dobrega in konstruktivnega sodelovanja prav vseh članov odbora in leto dobrih odločitev v dobro ljudi. Razvojno naravnani projekti,
investicije in aktivnosti, ki so dvigali kvaliteto
življenja našim občanom, so v proračunu vselej
našli sredstva za nemoteno delovanje javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti, s posebnim
posluhom za socialno ogrožene in ranljive skupine
ljudi. Obravnavali smo letna poročila vseh javnih
zavodov s tega področja in prisluhnili uspešnim
zgodbam, zavedajoč se, da je skrb za ljudi v stiski,
kvalitetne in vsem dostopne zdravstvene storitve,
kvalitetno izobraževanje, pestrost športnih aktivnosti in prizadevanja za dejavnosti, ki omogočajo
dostojno življenje vsem generacijam naših občanov, naša zaveza tudi v prihodnje.

Odbor za okolje in prostor,
predsednik Dimitrij AMON

sti občine na področjih planiranja, varstva okolja,
urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Tudi tem mandatu smo, tako kot v preteklih mandatih, veliko pozornosti namenjali
tretji razvojni osi. Posebno vesel sem, da smo
člani odbora aktivni tudi na vseh javnih razgrnitvah in predstavitvah prostorskih aktov. Le na ta
način lahko iz prve roke slišimo odzive občank in
občanov, ki jih skrbno preučimo in skoraj vedno
umestimo v pripravo aktov. Posebno pozornost
daje odbor tudi pobudam občank in občanov na
vse okoljske in prostorske probleme. Tako smo
pripravili že več sej odbora z občani, kamor smo
povabili tako zainteresirano javnost kot strokovne
službe.

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, predsednik
Bojan ŠKARJA

N

aloga Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja je, da Svetu MOV
predlaga kandidate za delovna telesa in
druge organe.
Vodimo postopke in predlagamo Svetu MOV
imenovanje direktorjev javnih zavodov.
Po pooblastilu Sveta MOV dajemo mnenja k
imenovanju ravnateljev zavodov in drugih inštitucij, če so za imenovanje pristojni sveti teh zavodov.
Svetu predlagamo kandidate za delovna telesa
sveta in druge organe, ki jih imenuje svet. Hkrati
pa dajemo svetu ali županu tudi pobude oz.
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
ki so v pristojnosti sveta.

O

dbor za okolje in prostor je odbor, ki ga
kot predsednik vodim prvič. A to še ne
pomeni, da brez izkušenj. Tri mandate
sem bil član istega odbora. V tem mandatu odbor
sestavljamo Majda Gaberšek, Adnan Glotić, Franc
Špegel, Franc Blatnik, Alojz Hudarin, Simona
Tušar, Herman Arlič, Robert Bah in moja malenkost, kot predsednik. Odbor obravnava vse
predloge aktov in drugih odločitev iz pristojno-
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Pripravljamo predloge za odločitev sveta MOV
v zvezi s plačami in drugimi prejemki občinskih
funkcionarjev ter izvršujemo odločitev sveta,
zakone in predpise, ki urejajo plače in druge
prejemke občinskih funkcionarjev.
V Komisiji obravnavamo tudi druga vprašanja,
ki jih določi svet. Člane komisije imenuje Svet
MOV na prvi seji po volitvah.

Komisija za pripravo statuta
občine, poslovnika sveta in pravna
vprašanja, predsednik Bojan VOH

Komisija za priznanja, predsednica
mag. Dragica POVH

K

omisija opravlja naloge, ki jih določa Odlok
o priznanjih MO Velenje.

Objavljamo razpise o zbiranju pobud, jih
obravnavamo in pripravimo stališča – sklepe, ki jih
posredujemo v obravnavo in sprejem Svetu MO
Velenje. Skrbimo, da je javnost pravočasno obveščena o rokih in pogojih zbiranja pobud za priznanja in spremlja politiko podeljevanja priznanj.
Oblikujemo lahko tudi lastne pobude in
predloge za podelitev in jih posredujemo Svetu
MO.
V letošnjem letu smo prejeli 14 pobud za
priznanja (častni občan, grb in plaketa).
Predloge smo obravnavali, o njih razpravljali in
s pomočjo tajnega glasovanja pripravili predlog
sedmih kandidatov za omenjena priznanja.

N

ačin dela v svetu MO Velenje je takšen,
da gradivo aktualne seje najprej obravnavamo na posameznih delovnih telesih
– komisijah ali odborih, temu pa nato sledi seja
sveta. Tako veliko dilem in vprašanj ob posameznih točkah dnevnega reda razrešimo že na sejah
odborov in komisij, na katerih imamo več časa za
razčiščevanje posameznih vprašanj ter razpravo.
Pri tem imamo na voljo za odgovore tako pripravljavce gradiv kot razlagalce tem, ki so na dnevnem redu, in so strokovnjaki na svojih področjih.
Naloga članov komisije je, da pregledamo in
obravnavamo vse točke dnevnega reda seje Sveta
MO Velenje. V kolikor se pri kakšni točki dnevnega reda ugotovi neskladje, se zahteva pojasnilo
od pripravljavca gradiva in zahteva popravek ali
priprava amandmaja, da se določeno neskladje
odpravi. Pri točkah ne razpravljamo toliko o
vsebini (razen če je kdo izrecno zainteresiran za
posamezno tematiko), poudarek je na pravnih
podlagah za obravnavo in sprejem posameznih
točk.
To pomeni, da komisija pregleda, ali so obravnavani predlogi aktov skladni z ustavo, zakoni RS
in statutom občine, ali so upoštevani vsi zakonsko
predpisani roki, ali so bile izvedene vse razgrnitve,
upoštevana oz. obravnavana vsa vprašanja posameznih zainteresiranih občanov, ali je posamezen
akt, ki je v pripravi za sprejem na Svetu MOV, v
skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo ter direktivami na posameznih področjih.
Pri tem moram pohvaliti strokovne službe MOV
in se jim zahvaliti, saj so članom komisije v veliko
pomoč; posamezni pravilniki, odredbe ali odloki,
ki jih pripravljajo, pa so strokovno zelo dobro
pripravljeni.

Komisija za prošnje in pritožbe,
predsednica Ajda HIRŠELJ
KOŠTRUN

P

ri našem delu obravnavamo prošnje in
pritožbe, ki jih občani naslovijo na komisijo
ali svet občine glede dela občinske uprave ali
župana, ter spremljamo pritožbe zoper določbe
odlokov in druge odločitve sveta. Temeljni namen
našega dela je, da ugotavljamo utemeljenost
prispelih prošenj oz. pritožb, na podlagi tega
pa odgovornim predlagamo možne rešitve. Po
potrebi pri tem sodelujemo z ustrezno komisijo
Državnega zbora RS.
Sestajamo se občasno, torej kadar pride do
določenega problema, ki ga je potrebno rešiti.
V večini primerov se zadeve sicer uredijo že na
sami seji sveta, ko posamezni svetniki izpostavijo
mnenja in pobude občanov.
Če imate kakšen konstruktiven predlog, ki
ga je po vašem mnenju potrebno obravnavati,
pa le pogumno, da skupaj naredimo Velenje še
boljše.}

Svet Mestne občine Velenje ima za učinkovitejše delovanje
organiziranih več delovnih teles in odborov, v katerih svetniki in
ostali člani temeljiteje razpravljamo o posameznih problematikah,
usklajujemo mnenja in sprejemamo zaključke. Člani Socialnih
demokratov tvorno sodelujemo v vseh delovnih telesih, bodisi kot
člani bodisi kot predsedniki delovnega telesa.

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si
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Občina

po meri občanov
V

avli občinske stavbe imamo na voljo knjigo
pohval in pritožb, v katero lahko vsakdo
zapiše svoja vprašanja in pobude, lahko se
oglasite pri nas v času uradnih ur ali pokličete na
brezplačno telefonsko številko Uprave Mestne
občine Velenje 080 88 09.
V Velenju smo znani po tem, da izvajamo
projekte, ki so dobri za Velenje, dolino in
ljudi, ki živijo v njej. Pohvalimo se lahko z mestno
blagajno za plačevanje položnic brez bančnih provizij, brezplačnim pravnim svetovanjem, brezplačnim
mestnim potniškim prometom, brezplačno izposojo mestnih koles, ambulanto za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja, centrom ponovne uporabe,
ki se je ravno v tem času preselil v nove sodobne
prostore v centru Standard in bo tako še bolj dostopen občankam in občanom. To je le nekaj uspešnih
projektov, ki jih izvajamo in jih bomo tudi v prihodnje, ker dvigajo kvaliteto življenja naših občank in
občanov.

V Mestni občini Velenje se zavedamo pomena
vključevanja in sodelovanja občanov pri odločanju o posameznih projektih, zato skrbimo,
da so naši občanke in občani z našimi načrti
pravočasno seznanjeni. Služba za odnose z
javnostmi dnevno preko sporočil za javnost
obvešča širšo javnost, saj sporočila pošiljamo na več kot 100 elektronskih naslovov
medijskih hiš. Prav tako dobro sodelujemo z
lokalnimi mediji (radio, televizija, videostrani),
kjer objavljamo odmevnejše novice, vabila,
pozive ipd. Tudi na ta način vabimo občanke
in občane k sodelovanju, oblikovanju vsebin
za naš skupen, boljši velenjski jutri.

Uspešnost občine je zagotovo povezana tudi
z načinom sodelovanja mestnega sveta in občinskih odborov. Občanke in občani lahko tudi v živo
spremljajo seje občinskega sveta preko spletne
strani Mestne občine Velenje. Na slednji je tudi
podrobneje predstavljeno delo občinskega sveta in
vsebina gradiv.
Odprtost in prijaznost do občanov sta dva
od temeljnih ciljev Uprave Mestne občine Velenje.
Zato smo se v letu 2014 odločili za prenovo naše
spletne strani, ki je sedaj še bolj pregledna in je
bistveno izboljšala obveščanje o aktualnih projektih ali dogodkih v naši občini. Uporabniki mobilnih telefonov in tablic lahko spoznate prednosti
odzivnega oblikovanja spletne strani, ki se prilagaja
velikosti okna brskalnika ali prikazovalne naprave
brez manjšanja tekstov in slik.
Objave o najnovejših aktivnostih, projektih,
dogodkih ali najnovejša sporočila za javnost Mestne
občine Velenje pa lahko vedno poiščete tudi na naši
Facebook strani in Twitter profilu.}
Mag. Iztok Mori,
direktor občinske uprave

Socialni
demokrati

odpisali dolgove

S

ocialni demokrati se od drugih strank razlikujemo po preprostem načelu, da želimo
biti prvi, ki čutimo stisko skupnosti, in da smo prvi, ki se čutimo dolžne stiske
ljudi tudi reševati. Zato smo se v volilnem programu zavezali, da bomo socialno
najšibkejšim v naši državi odpisali dolgove in jim omogočili, da niso le nosilci bremen
krize, temveč tudi nosilci učinkov gospodarske rasti. Tako je v ljubljanskih Križankah 47
podpornikov projekta o odpisu dolga najšibkejšim, med katerimi je bila tudi Mestna
občina Velenje, podpisalo sporazum, v okviru katerega bodo upniki, med njimi elektro, energetska, komunalna podjetja, zavarovalnice, banke, upravniki, občine in tudi
država, dolžnikom odpisali dolgove, in sicer v obdobju od podpisa sporazuma do 31.
januarja 2016.
Odpis dolga je sicer eden izmed ukrepov znotraj širšega paketa pomoči, ki ga je
pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga že
drugi mandat vodimo Socialni demokrati, in vsebuje tudi: reševanje problematike deložacij, ki se ga je ministrstvo za delo lotilo skupaj s humanitarnimi organizacijami, Rdečim
križem Slovenije, slovensko Karitas, Zvezo prijateljev mladine Slovenije in Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije. Družine, ki so že bile deložirane, bodo lahko začasno
nastanjene v nezasedenih stanovanjih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

Že danes je tako na voljo 11 stanovanj, dolgoročni cilj je
vzpostavitev širokega nabora stanovanj, ki bodo na voljo tistim,
ki se znajdejo pod težo grožnje z deložacijo.
Da so stanovanja že pripravljena na vselitev, so pripomogla tudi podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo pohištva. Humanitarne organizacije so družinam ponudile strokovno
pomoč in zbiranje donacij za družine. Ministrstvo je med drugim pripravilo tudi kampanjo osveščanja državljank in državljanov o pravicah, ki jih imajo v primeru deložacije,
oziroma kaj vse lahko storijo prej, da do deložacije sploh ne pride.

Pomemben del paketa pomoči je tudi uvedba sistema
predplačniških kartic za socialno najbolj ogrožene, ki zaradi
finančnih težav ne morejo odpreti bančnega računa ali s sredstvi
iz socialnih transferjev ne morejo v celoti razpolagati.
Kartice bodo omogočale način poslovanja brez bančnega računa, za katerega se
bodo upravičenci odločili prostovoljno. Na kartice bodo posamezniki prejemali izključno
socialne transferje (npr. denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, veteranski dodatek
itd.).
Razlog za uvedbo predplačniške kartice je v tem, da se številni prejemniki socialnih
transferjev srečujejo s situacijo, ko jim banke zaračunavajo nadomestilo za izvrševanje
sklepov o izvršbi in zavarovanju v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih,
čeprav gre za sredstva, ki so namenjena osnovnim stroškom za preživetje.

Odpis dolgov Socialni demokrati v Šaleški dolini, še posebej
v Mestni občini Velenje, izvajamo v okviru vseh razpoložljivih
možnosti, hkrati pa že nadaljujemo naše aktivnosti, da bi v
Ljubljani dosegli širitev obsega in trajanja projekta, ker se
zavedamo, da je preveč državljank in državljanov, kljub tovrstnim
projektom, še vedno v hudih stiskah. }
www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si
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foto: Matej Vranič

Častni občan MOV

S

rečko Meh je v zadnjih desetletjih v našem
mestu pustil takšen pečat, da ga večini
Velenjčank in Velenjčanov zagotovo ni
potrebno posebej predstavljati. Nedvomno je
vrsto let v veliki meri zaznamoval, sooblikoval in
usmerjal življenje v Velenju ter odigral eno ključnih vlog pri njegovem dosedanjem razvoju. Kot
eden od županov z najdaljšim stažem v Sloveniji
je v širši javnosti še vedno močno prepoznaven.
Na različnih področjih družbenega in gospodarskega življenja v Velenju je aktivno sodeloval
vse od takrat, ko se je po končani srednji tehnični
rudarski šoli v Ljubljani (1965) za stalno preselil v
Velenje. Mlado, razvijajoče se in energije polno
mesto ga je navdušilo že leta 1958, ko je bil eden
prvih dijakov tukajšnje industrijsko-rudarske šole.
Že takrat se je seznanil tudi z delom v premogovniku, v velenjski jami pa je med počitnicami
delal tudi kot dijak tehnične rudarske šole, ki jo je
obiskoval v Ljubljani. Prvo zaposlitev je leta 1965
dobil v Rudarskem šolskem centru, leta 1968
pa se je zaposlil v jamomerski službi Rudnika
lignita Velenje. To je bilo obdobje intenzivnega
načrtovanja in gradnje stanovanjskih in javnih
ter industrijskih objektov v Velenju, pri čemer je
Srečko Meh aktivno sodeloval tudi z opravljanjem
geodetskih storitev. Leta 1980 je postal vodja
jamomerske službe velenjskega premogovnika,
štiri leta kasneje pa tudi predsednik komisije za
rudarske škode. Kot vodja jamomerske službe je
bil zaslužen za velik ugled velenjskih jamomercev
v Sloveniji, Jugoslaviji, Evropi in svetu. Pridobili so
ga zaradi pionirskega dela na področju uvajanja
informacijskih in drugih novih tehnologij, stalnega dodatnega izobraževanja in usposabljanj,
sodelovanja s fakultetami in z mednarodnimi
strokovnjaki pa tudi z organizacijo simpozijev
in drugih strokovnih srečanj. Med drugim je bil
Srečko Meh avtor prve digitalne karte, ki so jo
uporabljali v Premogovniku Velenje, s prevzemom funkcije predsednika komisije za rudarske
škode pa je začel orati ledino tudi na področju
ekološke sanacije in rekultivacije zaradi premogovništva degradiranega območja. V Premogovniku Velenje je bil zaposlen do leta 1992. Ker je
bil že vse od srednješolskih let družbeno-politično
aktiven, je bilo pravzaprav pričakovati, da ga bo
pot po opravljanju številnih funkcij, med katerimi je bilo tudi predsedovanje delavskemu svetu
Elektrogospodarstva Slovenije, predsedovanje
občinski konferenci zveze komunistov, članstvo v
občinskem svetu ter članstvo v predsedstvu krovnih slovenskih in jugoslovanskih sindikalnih organizacij, zanesla v svet profesionalne politike. Od
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leta 1988 do leta 2014 je bil predsednik območne
strankarske organizacije (ZLSD in kasneje SD),
januarja 1993 je bil izvoljen za mandatarja občinskega izvršnega sveta, od februarja 1993 do leta
1994 je bil predsednik Izvršnega sveta Skupščine
občine Velenje (takrat je Občina Velenje obsegala še celotno območje, ki ga danes tvorijo tri
občine – Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki), od
leta 1994 do leta 2010 pa župan Mestne občine
Velenje. Od lokalnih volitev leta 2010 do državnozborskih volitev leta 2011, na katerih je bil
izvoljen za poslanca Državnega zbora Republike
Slovenije, je opravljal naloge podžupana Mestne
občine Velenje z vsemi pooblastili.
Srečko Meh je vse življenje izjemno dejaven tudi
na področju kulture. V Velenju jo je med drugim
zaznamoval kot član pihalnega orkestra ter kot
predsednik Zveze kulturnih društev Šaleške doline
in predsednik Društva šaleških likovnikov. Njegova
naklonjenost kulturi se je odražala ves čas njegovega županovanja, ki pa ga je prav tako zaznamoval njegov izjemen socialni čut in prizadevanje
za boljše življenje vseh občank in občanov. Srečko
Meh je kot župan skrbel za to, da se je velenjska
občina stalno in enakomerno razvijala na vseh
področjih. Vedno se je zavedal, da so za kvalitetno in uravnoteženo življenje skupnosti in posameznikov vsa enako pomembna. V letih, ko je bil
župan Mestne občine Velenje Srečko Meh, je ta
postala primer dobre prakse na mnogih področjih
ter kot izjemno uspešna lokalna skupnost prepoznavna v Sloveniji in tudi v tujini. Med županovanjem Srečka Meha je Mestna občina Velenje
pridobila številne nagrade, priznanja in nazive,
med drugim tudi priznanje za ureditev mestnih
gozdov, bronasti znak policije za sodelovanje pri
krepitvi varnosti, listino »Občina po meri invalidov«, priznanje za občino z najboljšo prakso
e-poslovanja v državi, priznanje za razvoj turistične društvene dejavnosti, plaketo veteranskega
združenja Sever, priznanje Sveta Savinjske statistične regije, priznanje za energetsko najučinkovitejšo mestno občino v Sloveniji in za najbolj
zeleno slovensko občino.
Kako Srečko Meh vidi Velenje in kaj ga je vodilo
pri njegovem delu, lahko razberemo tudi iz dela
govora, s katerim je 18. septembra 2009 v Rdeči
dvorani nagovoril udeležence osrednje slovesnosti ob 50-letnici mesta Velenje:

»Velenje je bilo posebno in občudovanja
vredno mesto že 20. septembra 1959. Zato,
ker so graditelji tega novega mesta vedeli,
kaj hočejo. Tisti, ki smo v Velenje prihajali
iskat boljše življenje, pa smo jim znali slediti.
Prepričan sem, da je bilo Velenje, ki je bilo
že ob začetku hitre rasti drugačno od drugih
mest, zgrajeno s posebnim namenom. In da
smo ga tudi zato nesebično, velikokrat z
dosti odrekanja, gradili skupaj. Rešitve smo
skoraj brez izjeme iskali sami in jih uspešno
uresničevali. Na to smo resnično lahko
ponosni! Naše mesto skupaj s primestnimi
naselji še vedno ni veliko, pa tudi majhno
ne. Je dovolj veliko in razvito, da nam nudi
vse, kar potrebujemo za dobro življenje.
Seveda moramo biti odzivni in hitro slediti
novim potrebam. Jutri bodo namreč že
drugačne. Sodobnemu času in hitremu
razvoju tehnologij primerne. Velenje je – to

Srecko Meh
		

častni občan mestne občine Velenje

foto: Roman Bor

Od letošnjega občinskega
praznika ima Velenje novega
častnega občana. Na osrednji
slovesnosti ob prazniku Mestne
občine Velenje, ki je potekala
18. septembra 2015 v Domu
kulture Velenje, je bil za častnega občana imenovan dolgoletni
župan Mestne občine Velenje
in poslanec Državnega zbora
Republike Slovenije v sklicu
2011–2014 Srečko Meh.

upam trditi – posebno mesto tudi danes. Ne le, da
smo po datumu najmlajše slovensko mesto, mladi
smo tudi po energiji, ki jo vsa leta razvoja in rasti
Velenja usmerjamo v pravo smer, smer nenehnega
napredka na vseh ravneh življenja. Seveda so
obdobja intenzivnejšega in manj intenzivnega
razvoja. A vsaki upočasnitvi sledi nov razcvet, nov
zagon. Tako je v življenju človeka in v življenju
skupnosti. Zato nas preteklost v Velenju združuje,
prihodnost pa vznemirja. Pa čeprav verjetno drži,
da je edina zanesljiva napoved za prihodnost ta,
da nas bo presenetila. Prepričan sem, da prijetno.
Zato, ker smo v Velenju znali že včeraj misliti
na danes, danes pa vse načrtujemo in delamo z
mislijo na jutri.«

Veliko je posameznikov, skupin občank in
občanov ter inštitucij, ki s svojim delom in
angažiranjem pomembno prispevajo k razvoju,
prepoznavnosti ter ugledu Velenja v Sloveniji
in svetu. Nekaj pa jih še posebej izstopa,
nekateri svoj čas še močneje zaznamujejo. V
naši lokalni skupnosti, mestni občini Velenje,
nanje opozorimo in se jim zahvalimo tudi s
podelitvijo občinskih priznanj. Na slovesnosti ob
občinskem prazniku, ki ga v Velenju praznujemo
20. septembra, vsako leto podelimo priznanja
župana Mestne občine Velenje, plakete
Mestne občine Velenje in grbe Mestne občine
Velenje. Občasno, največ pa enkrat na štiriletno
mandatno obdobje, se lahko podeli tudi naziv
»častni občan mestne občine Velenje«. Za
častnega občana je lahko imenovan posameznik,
ki je izjemno zaslužen za razvoj občine in njeno
uveljavitev v državnem ali mednarodnem merilu.

Častni občani MOV:
• akademik prof. dr. Matjaž Kmecl (rojen 1934; literarni zgodovinar, pisatelj, publicist in politik; za
častnega občana imenovan 1997);
• mag. Ivan Marin (rojen 1938; dolgoletni dirigent Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje in
ravnatelj Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje; za častnega občana imenovan 2002);
• prof. dr. Milan Ževart (1927–2006; zgodovinar, prejemnik številnih državnih in mednarodnih
nagrad za raziskovalno, muzealsko in pedagoško delo; za častnega občana imenovan 2003);
• prof. dr. Dušan Mlinšek (rojen 1925; gozdarski strokovnjak, prejemnik številnih svetovnih in
evropskih priznanj, častni doktor Univerze v Oslu; za častnega občana imenovan 2007);
• Ivan Atelšek (1928–2011; ustanovitelj in dolgoletni generalni direktor podjetja Gorenje; za
častnega občana imenovan 2011);
• Srečko Meh (rojen 1943; rudarski strokovnjak in politik; dolgoletni velenjski župan; za častnega
občana imenovan 2015).
Pred ustanovitvijo Mestne občine Velenje leta 1993 sta bila za častna občana Velenja imenovana
tudi Nestl Žgank (1909–2004; dolgoletni direktor Premogovnika Velenje in velenjski župan; za
častnega občana imenovan 1984) in Franc Leskošek Luka (1897–1983; narodni heroj in pomemben jugoslovanski politik; za častnega občana imenovan 1977).

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si

Velenje

Pogled v prihodnost
Velenje je letos obeležilo 56 rojstni dan in
velja za najmlajše slovensko mesto, ki je
nastalo po drugi svetovni vojni. Zgrajeno

je bilo na temeljih prostovoljstva ter solidarnosti in danes velja za enega najsodobnejših slovenskih mest. Nadaljnji razvoj

mesta je v veliki meri odvisen od izgradnje
3 razvojne osi. Slednja odpira možnosti
koriščenja gospodarskih in turističnih po-

tencialov, posledično pa daje priložnost za
nadaljnji družbeni razvoj našega mesta.
Pogled občanov na prihodnost Velenja?

Simona Maček

Silvija Bašnec

Mesto Velenje me spremlja že od mojih otroških dni. Vedno je treba
biti v koraku s časom, slediti razvoju in potrebam občanov. S svojim
mestom sem zelo zadovoljna, vesela pa bi bila, če bi se še kaj spremenilo glede cestne problematike (povezava z avtocesto). Vse več je starejših ljudi, ki bi si želeli stara leta preživeti v domu starejših v Velenju in
veliko dializnih bolnikov se vozi iz Velenja na dializo v Slovenj Gradec.
Če bi imeli svoj dializni oddelek, bi jim polepšali in olajšali življenje.

Mesto ima zagotovo velik potencial v razvoju turizma. Izpostavila bi
razvoj velenjske plaže, saj je letošnji obisk zagotovo presegel vsa pričakovanja. Plaža je bila celo poletje polna kopalcev. Obiskovalci so prihajali
širom Slovenije, veliko jih je tudi prišlo iz sosednjih držav.

Janja Rednjak
Velenje je moje mesto, je mesto, s katerim sva skupaj rasla, še vedno
rasteva in še bova rastla. V svojem življenju srečujem ogromno različnih
ljudi iz različnih mest in vedno mi je v ponos predstaviti moje mesto.
Vsekakor je zastavljena pot razvoja za mesto in občane dobra in v veliki
meri izpolnjuje moja pričakovanja glede na gospodarsko in politično situacijo. Želim dodati svoj delež tej uspešni zgodbi, predvsem na področju
sociale in medgeneracijskega sodelovanja, ob aktivaciji določenih aktivnosti v smislu zenovske modrosti: »Ne dajaj človeku celo življenje ribe,
ampak ga nauči ribe loviti.«
Sergej Kovačič
Živimo v prehodnem obdobju, v katerem procesi globalizacije vplivajo
na slehernega izmed nas. Pomembno je, da ostajamo solidarni, strpni in
trdno povezani v sodelovanju, saj so to temelji potrebni za razvoj, dvig
blagostanja prebivalcev in okolja našega mesta Velenja.
Trenutne situacije moramo prilagoditi sebi v prid in v lokalnem okolju
poiskati čim bolj ustrezne razvojne usmeritve.
Velenje je lepo mesto – mesto priložnosti, ki pa za njegov nadaljnji razvoj
nujno potrebuje boljše prometne povezave z drugimi deli države.
Tretja razvojna os je zato ključnega pomena, saj bi Velenje tako postalo spodbudnejše okolje za uspešen nadaljnji gospodarski, podjetniški, turistični, kulturni in družbeni razvoj.

Upam, da se bo tudi v prihodnje turizem ob jezeru razvijal, da bo Velenje izstopalo na turističnem zemljevidu z najboljšo ponudbo in tako
privabljalo še več obiskovalcev v naše mesto. Gostje zelo radi pohvalijo
urejenost mesta, bogat kulturni program, ki je na voljo skozi celo leto in
zadovolji še najbolj zahtevne goste ter turistično ponudbo, ki prepleta
preteklost in sedanjost. Želim si, da bi mesto še naprej živelo in se razvijalo, nadgrajevalo dosedanjo
ponudbo na vseh področjih, predvsem pa ohranjalo oziroma razvijalo delovna mesta.
Jan Gomboc
Že danes se zdi, da je Velenje mesto prihodnosti. Ob vsej infrastrukturi in
utripu mesta postaja Velenje zgled, kar potrjujejo tudi številna priznanja.
V prihodnje pričakujem še več obiskovalcev, ki bodo obiskali jezera in
okolico. Veliko truda je usmerjenega v krepitev turizma in letošnje poletje
ob jezeru dokazuje, da smo na pravi poti. Poleg velikih poslovnih sistemov bodo v Velenju svoj prostor našla tudi mala in inovativna podjetja.
Še naprej bo mesto prijazno do občanov in obiskovalcev, ki bodo širili glas
o Velenju v širni svet.
Alen Kopić
Tisti, ki živimo v Velenju, smo na nek način vajeni, da nam naše mesto
v veliki meri nudi sodobno infrastrukturo, servise, projekte in storitve, ki
izboljšujejo kvaliteto našega bivanja in delovanja v tem okolju. Še posebej
sem hvaležen za možnosti športnega udejstvovanja in rekreacije, odlično
knjižnico ter številne kulturne in izobraževalne dogodke, ki so nam na
voljo. Glede na to koliko naše mesto ponuja, moramo v prihodnosti
uživanje teh prednosti omogočiti čim širši množici meščanov. Tukaj imam
v mislih predvsem tiste, ki so zaradi različnih razlogov pogosto izključeni ali odrinjeni (starejši, priseljenci, socialno ogroženi, invalidi ...). Na
drugi strani menim, da bo potrebno razmisliti tudi o tem kako doseči, da bo naše mesto zapustilo
manj mladih, izobraženih in nadarjenih posameznikov, ki verjetno še najbolj pogrešajo boljše možnosti
zaposlitve in strokovnega razvoja. }

DRŽAVNI SVET

Občin v Sloveniji je preveč
Državni svet je organ, ki ga nekateri imenujejo
kar drugi dom slovenskega parlamenta. Znotraj
40-članskega sveta nas je dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov, ki poskušamo z razpravami in odločanjem poskrbeti za zakonodajne
rešitve, ki ne bi pretirano posegale v samostojnost lokalnih skupnosti.

V Sloveniji imamo 212 občin, ki se
med seboj zelo razlikujejo.
To je tudi razlog, zakaj določene državne
pristojnosti niso prenesene na občinsko raven.
Razlog za dodatno centralizacijo lahko najdemo
tudi v neobstoju pokrajin, ki bi lažje uveljavljale
regionalni razvoj oziroma projekte, ki presegajo
občinske meje.
Leto, ki je za nami, je v marsičem zaznamovalo
pogajanje med občinami in vlado glede
povprečnine in investicijskih sredstev. Državni

www.sd-velenje.si

svet je odločno stopil v bran lokalnih interesov.
Ni namreč mogoče pristati na zmanjševanje
prihodkov brez zmanjševanja stroškov, ki jih
imajo občine za izvajanje zakonsko določenih
nalog. Slovenija nujno potrebuje novo strategijo
lokalne samouprave, ki bo morala odgovoriti
na vprašanje, kako naprej. Dvomim, da bomo
lahko ohranili sistem lokalne samouprave, kot
ga imamo danes.

Potrebno bo ugotoviti, kaj so
naloge lokalne samouprave, kako
bomo uredili čim bolj neodvisno
financiranje in seveda posledično
tudi število občin.
S svojim aktivnim sodelovanjem pri delu
komisij Državnega sveta RS sem vsekakor
poskrbel, da se naš glas v Ljubljani sliši. Sicer
pa so pristojnosti državnega sveta omejene.

info@sd-velenje.si

Zadnje orožje v zakonodajnem postopku je
veto na sprejet zakon. O nespremenjenem
predlogu Državni zbor RS še enkrat glasuje. Za
veljavnost je potrebna absolutna večina
(46 glasov).
Naša ustavna
ureditev pa ne
omogoča, da bi
lahko državni
svet predlagal
državnemu
zboru, da
spremeni za
svetnike sporen
del zakona
v t. i. četrti
obravnavi.
Tudi na tem
področju bo
potrebno resno

razmisliti o morebitnih spremembah ustave. V
nasprotnem primeru bo državni svet še naprej
brezzobi tiger …
Bojan Kontič, državni svetnik

Prihodki se občinam iz leta v leto nižajo
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Intervju Jože Drobež
Jožeta Drobeža večina Velenjčank in
Velenjčanov pozna kot gasilca, predsednika gasilske zveze Šaleške doline. Za
svoje delo je prejel mnogo priznanj, med
njimi najvišje gasilsko odlikovanje, priznanje Matevža Haceta, ter grb mestne
občine Velenje. Po lanskih volitvah pa
je prevzel tudi novo vlogo, predsednika
Sveta krajevne skupnosti (KS) Podkraj.
Jože, večina Velenjčanov vas pozna kot
gasilca. Lani pa ste prevzeli vodenje
KS. Je bila to težka odločitev? Kako so
domači to sprejeli? Se da to uskladiti z
vašimi drugimi zadolžitvami?
Zaradi vseh obveznosti pri gasilcih in zaradi
mojega statusa upokojenca, odločitev ni bila
lahka. Že pri sami kadidaturi za v svet krajevne
skupnosti sem imel pomisleke, pri imenovanju
za predsednika KS pa sploh. Ta vloga za sabo
potegne ogromno dela, skrb za izpolnjevanja
želja krajanov in organizacijo različnih prireditev. Pa vendar, po obljubi članov sveta, da mi
bodo pomagali in seveda s podporo domačih,
sem potem prevzel vodenje KS. Sedaj moram
usklajevati predsedniške posle v GZ in predsedniške posle v krajevni skupnosti, kar mi zaenkrat
uspeva, seveda s pomočjo sodelavcev pri Gasilski zvezi in članov sveta KS v krajevni skupnosti.
Tukaj bi rad izkoristil priliko, da se tako enim kot
drugim zahvaljujem za pomoč in razumevanje,
kajti brez njihove pomoči sam tega sigurno ne bi
zmogel, ker dela ni malo.
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še odvodnjavanje vode, ki priteka iz Kavč in izdelava cestne razsvetljave Rožič, Maurer.

Pa sodelovanje z občino?
Ob sodelovanju z občino seveda ne morem
mimo dejstva, da brez podpore, planov, načrtov in seveda najvažnejšega, finančnih sredstev,
vsega prej naštetega, kljub zagnanosti in željam
tako krajanov kot članov sveta KS, ne bi mogli
izpeljati. Naša želja je ohraniti sodelovanje na tako
visokem nivoju, da se naše potrebe in seveda tudi
želje krajanov Podkraja planirajo z letnimi, kratkoročnimi in dolgoročnimi plani občine. Ob tej
priliki pa se seveda moram zahvaliti vsem, ki mi
stojite ob strani in mene kakor svet KS podpirate.

Cilji, želje za naprej?
Seveda je ciljev in želja veliko! Vendar pa
moramo delovati v mejah realnosti. V naši KS že
kar nekaj časa govorimo o novem domu krajanov. Akcija za nov dom je stekla že v prejšnjem
mandatu bivšega predsednika g. Franca Vedenika, ki je zelo resno zastavil cilje te naše novogradnje, vendar se je zaradi takšnih in drugačnih
dejavnikov cela stvar ustavila. Glede na to, da v
prihodnjem letu pridobljeno gradbeno dovoljenje poteče, upamo, da bo gradbeno dovoljenje
še veljaven dokument do izgradnje novih prosto-

rov KS. Le teh smo resnično potrebni, saj zdajšnji
lahko sprejmejo le 40 ljudi. Kakšnega drugega
prostora pa nimamo na razpolago, zato moramo
za večje prireditve najemati dvorane v mestu.
Seveda je še nekaj drugih planov kot je rekonstrukcija ceste Potočnik, Setinšek, rekonstrukcija
plazovitega dela ceste Lemež, Arnej, javna razsvetljava Debelak, Cafuta, izdelava ceste v naselju Tajna in seveda rekonstrukcija drugega dela
vodovoda. Verjetno pa se bo do izteka našega
mandata pojavila še kakšna potreba in želja, za
katero vas že sedaj prosimo, da jo boste uvrstili v
občinske plane.

Jože, za konec – je bila odločitev za
vodenje KS prava odločitev?
Iskreno, če bi bile volitve sedaj, ne bi hotel
kandidirati, kaj šele prevzeti funkcijo predsednika. Moram pa se v istem trenutku vrniti k
zahvalam v prejšnjem vprašanju. Z dobrim sodelovanjem, s podporo tako članov sveta KS, večine
krajanov in seveda s podporo in razumevanjem
ljudi na občini, mi oziroma nam, uspeva realizirati naše plane in seveda zahteve naših krajanov.
Na koncu naj se še enkrat zahvalim vsem, ki nas
in naše delo podpirate, nas razumete in se zavedate, da vse le ni v naših rokah. Moja želja, kakor
tudi želja vseh članov sveta KS pa je, da izpolnimo
zaupanje, ki nam je bilo izkazano ob volitvah in
svoje delo v mandatu opravimo korektno in v
zadovoljstvo naših krajank in krajanov. }

Preteklost kraja je bogata, veliko je bilo
v preteklosti narejeno, kljub temu pa se
zdi, da je aktivnosti v kraju več kot kdaj
prej. Obnavlja oz. obnovilo se je veliko
cest v KS, v teku je rekonstrukcija vodovoda Jakec in še bi lahko naštevali. Kako
gledate na vse to? Verjetno ste zadovoljni?
V krajevni skupnosti Podkraj je preteklost
na področju infrastrukture resnično bogata in
tudi prispevek krajanov z udarniškim delom je
velik. Če se spomnimo za nazaj je bil z udarniškim delom in seveda tudi s finančnimi sredstvi
krajanov, izdelan vodovod, toplovod in ceste, pa
verjetno še kaj. Danes je udarniškega dela res bolj
malo, čeprav menim, da bi krajani zopet z veseljem poprijeli za delo, v kolikor bi bila na vidiku
kakšna akcija. V zadnjem letu oziroma nastopom
novega vodstva, se je kar nekaj stvari že uredilo,
nekaj pa jih je v teku realizacije in bodo v kratkem
zaključene. Izdelala se je cesta in odvodnjavanje
meteornih voda Bedenik, izvedena je bila rekonstrukcija ceste v Tajni mimo Oštirja, Pirtovškov,
igrišča in na povezavo proti Andražu, razširitev
ceste Vedenik, Korelc, popravljenih je tudi nekaj
cestnih vdolbin, postavljena je cestna ograja pri
Štajercu, postavljenih je tudi nekaj novih prometnih znakov, v izdelavi pa je še rekonstrukcija
vodovoda proti Jakcu. Tukaj še ne bodo zaključena vsa dela in vsi krajani na tem območju še
ne bodo oskrbljeni z zadostnim tlakom. Upam,
da bomo tudi drugi del vodovoda kmalu obnovili. V zaključni fazi je tudi rekonstrukcija ceste
Podkraj–Kavče. Prestavljen je bil glavni vodovod,
ki je potekal tik ob hišah, v cestišče. V izdelavi je
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Poslovno stanovanjski objekt Gorica

Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

Mestna občina Velenje je kot soinvestitor pri projektu Poslovno stanovanjskega objekta Gorica uspešno pridobila 132 neprofitnih stanovanj in 198 pokritih parkirnih mest za najemnike. Celotna vrednost
investicije je znašala 24 mio EUR, od tega je delež Mestne občine Velenje znašal 11.240.800 EUR. S
prijavo na javni razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je Mestna občina Velenje pridobila
soinvestitorska sredstva za 65 stanovanj in 98 pokritih parkirnih mest v višini 5.439.866 EUR ter posojilo v višini 2.323.560 EUR.

foto: Matej Vranič

Stanovanja, ki so energetsko učinkovita in opredeljena kot neprofitna, so namenjena upravičencem,
ki so se prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Poleg najemnih parkirnih
mest, smo dodatno pridobili še približno 400 parkirnih mest namenjenih za ureditev težav mirujočega
prometa na obravnavanem območju.

Z operacijo Celovita oskrba s pitno vodo so pridobljene tri čistilne naprave za pitno vodo, 43,5
km magistralnega in primarnega vodovodnega
omrežja in daljinski nadzor s hidravlično analizo.
S tem projektom ima približno 45.000 prebivalcev Šaleške doline dolgoročno zanesljivo in zadostno oskrbo s pitno vodo. Z uspešno izvedenim
projektom vodooskrbe imamo v Velenju 99 %
vseh uporabnikov v naši občini priključenih na
mestni vodovod.
Vrednost projekta znaša približno 35 mio EUR,
od katerih sta Evropska unija in Republika Slovenija zagotovili 23,7 mio EUR oz. 81,45 % potrebnih sredstev. Preostali delež v višini 18,55 % so
financirale občine soinvestitorke, med katerimi je
Mestna občina Velenje zagotovila 3,7 mio EUR.
Davek na dodano vrednost v znesku 6,4 mio EUR
so si občine poračunale.

Z odkupom 1.846 m² prostorov in ureditvijo
Podjetniškega centra Standard so mladi podjetniki pridobili 12 pisarn med 20 in 60 m² za Startup podjetja, prostor za neformalno druženje
coworking skupnosti, coworking prostore opremljene z vso opremo ter sedež podjetniškega
SAŠA inkubatorja. Skupaj z nudeno strokovno
podporo so ustvarjeni pogoji za iskanje sodobnih
idej, kreiranje novih in razvoj obstoječih mladih
podjetij, s ciljem, da se na daljši rok ustvarjajo
nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.
Celotna vrednost projekta je 1,6 mio EUR, pri
čemer je EU prispevala 1,3 mio EUR.

Vila Rožle

V okviru projekta »Regijska galerija Velenje« se
je izvedla celovita sanacija objekta Galerija Velenje, vključno z nakupom opreme ter vsebinsko
nadgradnjo galerije. V njej je zaživel Center kreativnih industrij, ki bo pokrival deset občin SAŠA
regije.
Vrednost investicije znaša 1.381.977 EUR. Za izvedbo prenove so pridobljena evropska in
državna sredstva. Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo je projekt sofinanciralo v
višini 945.918 EUR, od tega je 549.578 EUR sredstev EU, lastnih sredstev ministrstva pa 396.340
EUR. Delež Mestne občine Velenje znaša 31,5 %
vrednosti investicije oziroma 436.059 EUR.

V okviru Projekta EE CULTURE, ki je del programa Evropskega teritorialnega sodelovanja, se je izvedla
sanacija objekta Vila Rožle, ki se nahaja v Sončnem parku. Objekt s 333 m² skupne notranje površine
je bil dotrajan in potreben obnove. Z energetsko sanacijo objekta se bo zmanjšala poraba energije za
30 %, sanirani objekt pa prav gotovo predstavlja primer dobre prakse sanacije kulturne dediščine.
Objekt bo s svojimi vsebinami zapolnila Medobčinska Zveza prijateljev mladine.
Celotna vrednost projekta je 314.716 EUR, od katerih je 15.735 EUR (5 %) zagotovila Mestna občina
Velenje, ostala sredstva pa so pridobljena kot nepovratna s strani EU in države RS.
foto: Matej Vranič

Galerija Velenje

Podjetniški center Standard

foto: Matej Vranič

Izvedeni projekti

Poslovno stanovanjski objekt Gorica, Galerija Velenje, Vila Rožle,
Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, Podjetniški center
Standard, Športni park Konovo, Jenkova cesta ...

foto: Matej Vranič

Športni park Konovo
Mestna občina Velenje je v sodelovanju s krajevno
skupnostjo Konovo uredila območje Športnega
parka Konovo, ki omogoča izvedbo aktivnosti za
otroke in mladino, športne dejavnosti za rekreativce in aktivnosti za starejšo populacijo. V okviru
tega projekta se je uredila tudi kanalizacija za
zbirne vode, glavna cesta in pločnik do samega
parka. Vrednost vseh del je znašala 710.000 EUR,
od katerih je Fundacija za šport Republike Slovenije sofinancirala investicijo v vrednosti 90.000
EUR.

Jenkova cesta
V začetku julija letos je bila zaključena ureditev Jenkove ceste. Dela so potekala v dveh fazah, in sicer
so najprej uredili križišče na Prešernovi cesti do mostu, nato pa še cesto od mostu do križišča s Tomšičevo cesto. Ureditev Jenkove ceste je zajemala pripravo, zemeljsko gradbena dela in ureditev kompletne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, telekomunikacija).
Hkrati so uredili tudi parkirišče pri Osnovni šoli Antona Aškerca in parkirišče stanovanjske stavbe na
Jenkovi cesti 15,17 in 19.
Vrednost investicije je znašala 366.644 EUR.

foto: Matej Vranič
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Velenje

Novice in
dogodki

vom Delujoča socialna država. Predavanje je
bilo vrhunsko – tako vsebinsko kot neformalno
z vidika udeležencev. Izvedeli smo, kako potekajo koalicijska pogajanja in kakšne težave imajo
pri ohranjanju delujoče socialne države glede
na partnerje, ki hočejo rezati tudi tam, kjer se
ne da. Vsi sodelujoči smo se strinjali, da je Anja
vrhunska ministrica in da smo lahko vsi državljani
veseli, da je končno nekdo v tej naši zgodovini
zasedel pravi stolček s pravimi nameni, katerih
rezultat se počasi kaže že sedaj, nas pa čaka še
veliko bojev preden bo stanje optimalno, kot
si ga je sama začrtala ministrica za v bodoče.

SSZSV, MF, ŽF,
Kunigunda,
Kajuhov pohod,
Srečanje mladih
socialistov …

Strokovni svet za socialna
vprašanja OO SD Velenje
V mestu, ki je zgrajeno na temeljih socialne
demokracije, si člani SSZSV prizadevamo krepiti
medsebojno spoštovanje in zaupanje ljudi ter jih
ločiti od egoistično populističnega razmišljanja. Z
aktivnim sodelovanjem v projektih s socialno noto
(Viški hrane, prenova Doma za varstvo odraslih,
obiski brezdomcev, pomoč stanovalkam Varne
hiše Mozirje) pomagamo graditi varno okolje, ki
nam odpira pogled v boljši jutri. V tem letu smo
v sodelovanju z ŽF in MF izvedli tudi dve preventivni akciji: Ulica pozabljenih in Ulica zdravja.
S prvo smo želeli opozoriti na problematiko socialne izključenosti zaradi revščine in hkrati ljudi
informirati o obstoječih rešitvah, ki jih Mestna
občina Velenje nudi občankam in občanom,
medtem ko je bila druga namenjena informiranju
prebivalcev o možnostih zdravega načina življenja in degustaciji zdravih prigrizkov ter tinktur.
Mi verjamemo v svoje delo, imamo močno voljo
in veliko idej. Naše delo je »odprte narave«, zato
vabimo vse, ki želite pomagati, da nam posredujete svoje ideje, poglede in delite z nami svoja
znanja ter izkušnje. Hkrati vas želimo pozvati, da
spremljate naše aktivnosti in se na nas obrnete,
če se znajdete v socialni stiski.

XVII. KAJUHOV POHOD K ŽLEBNIKU
Socialni demokrati smo v sodelovanju z območnim združenjem ZZB za vrednote NOB Velenje v
soboto, 21. februarja 2015, organizirali že XVII.
tradicionalni Kajuhov pohod k Žlebniku. Okoli sto
pohodnikov in pohodnic je na pot proti Žlebniku
krenilo iz Lajš.
Na njem so sodelovale številne ugledne gostje
iz vrst SD: Martina Vuk, Sonja Lokar, Zdravka Vasiljević Rudonič in posebna gostja, predsednica
francoskega podmladka Laura Slimani. Udeleženke seminarja je nagovoril tudi predsednik
Mladega foruma SD Jan Škoberne, ki je poudaril,
da je pomembno, da ženske enakopravno zasedajo vodilna mesta ne le v politiki, ampak tudi v
gospodarstvu, ter si zaželel, da bi bilo v bodoče
običajno in logično, da bi tudi v podjetjih, kot je
na primer Premogovnik Velenje, mesto predsednice uprave zasedala ženska.
Na seminarju so udeleženke lahko spoznale
stanje oz. položaj žensk v vseh sodelujočih državah, osebne izkušnje mladih in starejših žensk v
politiki, se seznanile z zgodovino feminizma in
položajem žensk znotraj političnih strank, njihovim usklajevanjem družinskega in poklicnega
življenja. Skozi delavnice so udeleženke izpostavile ključne izzive in rešitve. Zaključki, ugotovitve
in analiza položaja mladih žensk v naši regiji bo
vključena v gradivo za kongres stranke evropskih
socialistov – PES-a v Budimpešti kot priporočila
strankam socialdemokratske družine.
Zaključna konferenca RiS
V organizaciji Mladega foruma se je odvila
zaključna konferenco RIS (Regionalni inkubator
soodločanja), ki je potekala od petka, 28. 11.
2014, do nedelje, 30. 11. 2014, v prostorih hotela
Paka v Velenju. Na seminarju je bilo prisotnih
regionalno ključnih 40 članov Mladega foruma,
vključno s celotnim predsedstvom. V okviru seminarja Piran, ki je potekal vzporedno, pa se nam je
pridružilo še 20 predstavnikov podmladkov Zahodnega Balkana.
Konferenco so odprli gostitelj srečanja župan
Mestne občine Velenje Bojan Kontič, župan
Občine Piran Peter Bossman, župan Sremske

Mitrovice Branislav Nedimović in podpredsednica
Državnega zbora RS iz vrst Socialnih demokratov Andreja Katič. Skozi neformalno debato smo
odkrivali najboljše prakse delovanja občin in identificirali izzive, s katerimi se bomo verjetno srečali
v kratkem.
Za nas si je čas vzela tudi podpredsednica S&D
in evropska poslanka Tanja Fajon, s katero smo se
pogovarjali o trenutnih problemih, s katerimi se
srečuje EU, s posebnim poudarkom na Balkanu in
viziji delovanja v prihodnosti. Tanja je znova opravičila svoj sloves kot izjemna poznavalka trenutnih razmer, ki krojijo usodo Balkanu, in kot preudarna oseba, ki ima vizijo za postopno izboljšanje
razmer za celotno regijo.
Drugi dan smo začeli delovno s skupinsko
debato o tem, kje smo kot Mladi forum in kje
si želimo biti čez 20 let. Skozi debate s predsednikom Mladega foruma Janom Škobernetom,
predsednikom Mladinskega sveta Slovenije Tinom
Kamplom, predsednikom Dijaške organizacije
Slovenije in izkušenimi posamezniki v mladinskem
sektorju smo ugotovili, da smo ohranili status
najmočnejšega političnega podmladka v Sloveniji – edinega na levem polu in da smo se tekom
leta bistveno razvili v smislu poučevanja mladih,
ne samo v političnem udejstvovanju, ampak
smo svoje delovanje razširili tudi na prostovoljstvo, podjetništvo, kar nas dodatno oplemeniti v
procesu osebne rasti. Zedinili smo se v tezi, da
imamo sedaj vse nastavke, da naša družina in
znanje v naslednjih izzivih dodatno prosperira
tekom let ob pravilno nastavljenem avtonomnem
delovanju organizacije.

Pri Žlebniku je potekala spominska slovesnost.
Predsednica Občinske organizacije SD Šoštanj
Bojana Žnider je v pozdravnem nagovoru povedala, da letos mineva že 71 let od prihoda legendarne XIV. divizije na Štajersko in smrti našega
rojaka, pesnika, narodnega heroja, borca XIV.
divizije Karla Destovnika Kajuha, ki je pod streli
okupatorja padel pri domačiji Žlebnik v Zavodnjah
nad Šoštanjem. Med drugim je izpostavila, da je
»Kajuh je živel v hudih časih, v času 2. svetovne
vojne in prav je, da se spominjamo njega in drugih
žrtev, ki so padle za naš boljši jutri. Prav te žrtve
in groza vojnih časov pa naj bodo nam in našim
zanamcem v spomin in v opomin, da se tisti časi
nikoli več ne bi ponovili.«
Slavnostni govornik je bil Bojan Kontič, župan
Mestne občine Velenje, predsednik OO SD Velenje in predsednik Območnega združenja ZZB za
vrednote NOB Velenje, ki je zbranim povedal,
da brez NOB ne bi bilo svobodne Evrope in ne
bi bilo samostojne Slovenije. Izpostavil je, da
»moramo biti prav zato ponosni na vse borce, ki
so dali svoja življenja in ne smemo dopustiti, da bi
spomin nanje zbledel«. Prisotne je pozdravil tudi
župan občine Šoštanj Darko Menih.
V kulturnem programu so sodelovali pevski
zbor Kajuh, učenke Osnovne šole Šoštanj, društvo
Triglav ter praporščaki ZZB za vrednote NOB.
Po prispevku Bojane Žnider v Šoštanjskem
listu povzel Gašper Koprivnikar

Pred težko pričakovanim kosilom smo poslušali še predavanje dr. Anje Kopač Mrak z naslo-

Mlade ženske v politiki
Od 20. do 22. februarja 2015 je v Hotelu Paka
v Velenju potekal prvi seminar »Mlade ženske v
politiki«, ki ga je organiziral Mladi forum SD.
Na prvem tovrstnem seminarju je sodelovalo
24 udeleženk iz 10 podmladkov SD Zahodnega
Balkana iz 7 držav: Slovenije, Hrvaške, Črne Gore,
Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in
Albanije.
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V Velenju je med 21. in 23. novembrom 2015
v organizaciji Mladega foruma Socialnih demokratov in pod pokroviteljstvom Laburistov Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske
potekala delovna konferenca predstavnikov
podmladkov socialdemokratskih in socialističnih
strank Zahodnega Balkana – organizacije SD9 in
Albanije.
Delegacije 10 organizacij iz 7 držav so se dogovorile za revitalizacijo regionalnega socialističnega
gibanja mladih, s ciljem krepitve vloge napredne levice pri upravljanju skupnosti z nalogami:
zmanjšati brezposelnosti mladih, dvigniti kakovost izobraževalnega sistema, ohraniti državo
blaginjo in izboljšati sodelovanje med državami,
etničnimi in kulturnimi skupnostmi širše regije.
Predsednik Mladega foruma SD Jan Škoberne
je v svojem nagovoru poudaril, da je na območju Zahodnega Balkana in bivše Jugoslavije sodelovanje med narodi nujno ter da je mogoče vse
odnose v skupnosti urejati solidarno in z zavedanjem, da je trdo delo in odpiranje novih gospodarskih iniciativ edina možna pot iz krize.
Poleg aktualnih političnih tematik so se predstavniki organizacij članic SD9 usklajevali glede
implementacije skupnih projektov v letu 2015.
Aktivnosti se bodo nadaljevale že med 28. in 30.
novembrom, ko bo Mladi forum SD gostil seminar na temo brezposelnosti mladih na Zahodnem
Balkanu. Organizacije so sprejele resolucijo v
podporo regionalnim programom izmenjav na
območju Zahodnega Balkana, kot enem izmed
načinov krepitve sodelovanja med državami.
Častna gostja srečanja, podpredsednica Državnega zbora RS in poslanka Socialnih demokratov
Andreja Katič, je voditelje podmladkov pozvala,
naj politična zavezništva gradijo na vzajemnem
spoštovanju in sprejemanju različnosti, ki bodo
prinesla močnejšo pozicijo organizacij tako na
nacionalnem kot tudi mednarodnem nivoju.

ŽF SD SAŠA deluje že od začetka leta 2007
in tako smo 22. januarja 2015 zabeležile že
osmo obletnico delovanja. Z velikim ponosom ponovimo, da je pobuda za ustanovitev
prišla s strani sedanje ministrice Andreje Katič,
ki je že takrat znala prepoznati pomembnost
vprašanja enakosti spolov in položaja žensk v
lokalnem okolju.
ŽF SD Saša je v sodelovanju s Strokovnim
svetom za socialna vprašanja in MF Šaleške doline
izvedel dva dogodka, in sicer Ulico pozabljenih
v mesecu decembru 2014 in Ulico zdravja v
mesecu aprilu 2015. Medtem ko je bila Ulica
revščine naravnana nekoliko bolj načelno in filozofsko, saj smo na njej zbirali predloge občanov
za boljši jutri, smo na Ulici zdravja prešli od dejanj
k besedam. Mimoidoči so se lahko seznanili z
domačimi zdravilnimi napitki in prigrizki, manjkali
pa niso niti konkretni napotki za zdravo življenje,
ki jih ponuja uradna medicina.
Kot naslednji večji skupni projekt v letošnjem
letu načrtujemo še Ulico legalizacije, na kateri
bi predstavili prednosti legalizacije konoplje. Na
naši ulici, tj. že tradicionalno na Cankarjevi, bi
implementirali projekt Legalizator, projekt SD,
ki smo ga oblikovali kot odgovor na dejstvo, da
se v Sloveniji mnoge pomembne odločitve spre-
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jemajo daleč od ljudi, ki se jim zato zdi, da so
postavljeni pred dejstvo. Zato poskus legalizacije
konoplje vidimo kot možnost, da spremenimo
slabe prakse, povabimo ljudi k sodelovanju in
oblikujemo dobre rešitve.

Begunska kriza ali kriza evropske
egocentrične družbe?

Dovolite mi, da na koncu pohvalim sodelovanje s podmladkom MF Šaleški forum, zlasti pa s
Strokovnim svetom za socialna vprašanja. Ideja
o povezanem delovanju vseh treh klubov (tj. ŽF
SD SAŠA, MF Šaleška dolina in SSSV) je nastala
predvsem iz razloga smotrnosti, saj lahko skupaj
izvedemo več večjih skupnih projektov kot bi jih
lahko posamično. }

Verjetno smo v zadnjem času vsi priča množičnemu bombardiranju medijev in posameznikov na
socialnih omrežjih na skupno temo tako imenovane begunske krize. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je obrazložitev za besedo kriza podana takole: stanje v gospodarstvu, ko se ugodne
razmere za razvoj začnejo hitro slabšati // veliko pomanjkanje česa // neugodno, težko rešljivo
stanje. Če potegnemo črto – to so besede slabšanje, pomanjkanje, neugodje. Lahko bi rekli, da
je beseda kriza znanilka obdobja v katerem živimo in v sebi seveda nosi izrazito močno negativno
konotacijo. Sedaj smo se znašli še v eni – tokrat begunski. Ali res? Ali smo se v krizi znašli mi, Evropejci? Glede na fobije, negodovanja in sovražnega govora, ki se kot kuga širi na socialnih omrežjih bi bil odgovor objektivnega opazovalca – DA. Grozi nam prihod nesocializiranih, nevzgojenih,
nasilnih ljudi, ki povrhu vsega pripadajo muslimanski veroizpovedi. Prišli bodo in uničili naše gospodarstvo, prepičli bodo naše milne mehurčke, v katerih živimo. Ljudje, pa saj nismo resni. Ali pozabljamo, da smo ljudje? Ali smo res postali množica vase zaverovanih ksenofobov, ki ne vidi dlje od
svojega palca? Evropa bi naj predstavljala družbo, katere temeljna vrednota je solidarnost. Velenje,
mesto, ki je bilo zgrajeno na temeljih solidarnosti in tovarištva danes negoduje ob odločitvi župana,
da sprejmemo 10 ljudi, ki iščejo zaščito in streho nad glavo. Občutek imam, da javno mnenje oblikuje množica magnetov, v sredini teh magnetnih polj pa se je znašel kompas človeškega razuma.
Ali smo sposobni razmagnetiti polja in razmišljati s svojo glavo? Prepričana sem, da smo! Ker, kot
je nekoč zapisal naš pesnik Tone Pavček, svet je lep, če si človek do ljudi. }

Zdravka Vasiljević Rudonić,
predsednica ŽF SD SAŠA

KRESOVANJE NA GORICI
Na predvečer 1. maja, praznika dela, smo Socialni demokrati skupaj s KS Gorica in MO Velenje
pripravili že 16. tradicionalno kresovanje na Gorici
na ploščadi pod Belim dvorom.
Prvi maj praznujemo v spomin na delavce, ki so
davnega leta 1886 v Čikagu protestirali in zahtevali več pravic. Praznik obeležujemo na različne
načine, predvsem pa s kresovi, proslavami, shodi,
budnicami in nageljni, mi smo se pred šestnajstimi leti odločili za kresovanje, je dejala Marjana
Koren v uvodu.
Letos je tudi vreme dobro služilo organizatorjem, saj se je kresovanja udeležilo več kot tisoč
krajanov in občanov.
Tudi letos je na prireditveni prostor pričela privabljati krajane Godba na pihala UNI 3, zbrane je
nato pozdravil predsednik KS Gorica Jože Kandolf,
slavnostni govornik pa je bil župan Mestne občine
Velenje Bojan Kontič, ki je spregovoril predvsem
o težkem položaju delavcev v današnjem času in
o naporih MOV, da stiske občanov čim bolj omili
z različnimi socialnimi pomočmi in brezplačnimi
storitvami za občane, kot so brezplačni avtobusni prevozi, brezplačna občinska blagajna, brezplačna izposoja koles, brezplačna pravna pomoč,
javna kuhinja, hiša za brezdomce, zbiranje in
delitev viškov hrane, pomoč ljudem v varni hiši in
materinskih domovih ter še marsikje drugje.
Ansambel Potepuhi je ob dobri gostinski
ponudbi zabaval udeležence do ranih jutranjih ur,
vse dokler ni ugasnila zadnja iskrica na kresu.
KUNIGUNDA
Kultura v žilo.
Kunigunda je zadnje dni avgusta skrbela za
dvig kulturne temperature v mestu. Med 20. in
29. avgustom 2015 je prikazala okoli trideset
dogodkov v svoji osemnajsti ediciji. Kultura je šla
v žilo v obliki koncertov, performansov, gledaliških
predstav, športnih, plesnih in otroških aktivnosti.
Skratka, »bilo je vsega«. Ponovno je Mladinski
center Velenje pokazal, da je alternativna mladinska kultura organizirana na visokem nivoju, tj.
tista kultura, ki buta v možgane vsakdana in
poganja kulturno kri po žilah. Ne le dober zvok
na koncertih in pretečena (prava) kri na odru ne
obiskovalci, le kultura je tisto, zaradi česar si je
Velenje 2012 zaslužilo naziv EPK. V duhu EPK in
po njem si bo Mladinski center Velenje s Festivalom mladih kultur Kunigunda še naslednja leta
prizadeval poganjati kulturo po žilah Velenja.
Nasvidenje na 19. ediciji Festivala mladih
kultur Kunigunda, avgusta 2016! }

info@sd-velenje.si

Ana Anžej, predsednica SSZSV

Oskrba Šaleške doline s toplotno energijo:
težava, ki to ne bi smela biti
Šaleška dolina je kot prva v Sloveniji že daljnega leta 1971 zgradila sistem daljinskega
ogrevanja. Ta sistem danes oskrbuje preko 90 % prebivalcev Šaleške doline, mnoge javne
ustanove ter podjetja in je drugi največji sistem, takoj za sistemom ogrevanja v Ljubljani.
Daljinski sistem in posredno končne uporabnike toplotne energije je vsa ta desetletja
oskrbovala Termoelektrarna Šoštanj. Imeli smo sodoben, okolju prijazen sistem, ki je
skrbel za zanesljivo oskrbo. Pojem zanesljivost je v letu 2015 izgubil svoj pomen. Žal ravno
v obdobju, ko bi morali s ponosom ugotavljati, da smo z blokom TEŠ 6 naredili še korak
naprej k zanesljivi oskrbi in izboljšanju življenjskega okolja. Tako je nastala težava, ki to
ne bi smela biti.
Nevedneži so žal sledili medijski kampanji in lobistično plačljivim interesnim skupinam, ki z željo, da odvračajo pozornost stran od svojih dejanj, vodijo kampanjo proti bloku 6 in s prstom kažejo na ta najsodobnejši
termo objekt v Evropi. Ampak blok 6 ni vir težav! Brez novega bloka bi v Šaleški dolini sledili Zasavju. Večkrat se
spomnim besed prijateljev iz Zasavja, še iz časa mojega vodenja družbe TEŠ, ko so mi dejali: »Prav ste naredili,
ko ste se odločili za nov termo objekt. Nam so ugasnili še delujočo elektrarno in ostali smo brez vsega. Brez
izhoda in brez možnosti alternative.« Ja, oni so doživeli ta občutek, ko te nekdo pretenta, ti nekaj odvzame in
se šele kasneje zaveš, kaj si pravzaprav izgubil.
Vir težav pri oskrbi s toplotno energijo je izključno blok 5 in nikakor ne blok 6. Vsi strateški dokumenti potrjujejo in tudi kot nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj vam zagotavljam, da je bila vsaj do konca
lanskega leta zastavljena strategija obratovanja tehnoloških enot takšna, ki je predvidevala obratovanje bloka
5 do leta 2027 (cca. 1.000 GWh letno), nadaljnje obratovanje dveh plinskih turbin in obratovanje bloka 6 vsaj do
leta 2054. Na ta način ostaneta v obratovanju dve toplotni postaji, ravno toliko kot smo jih imeli v preteklosti,
ko smo bili deležni zanesljive oskrbe. S to razliko, da zaradi izgradnje bloka 6 in nove toplotne postaje (TP3), ta
nadomesti eno izmed obstoječih toplotnih postaj (TP1). S takšno strategijo so soglašali vsi, tako HSE, kot tudi
upravljavci državnega premoženja SDH (prej AUKN in SOD).
Zakaj je vir težav blok 5? Zaradi tega, ker odgovorni zavestno ali pa iz malomarnosti niso izvedli postopkov
za izvedbo ukrepov na bloku 5, nujno potrebnih za obratovanje do leta 2027. S temi ukrepi bi omogočili nemoteno obratovanje bloka 5 po letu 2015, posledično pa bi tudi v prihodnje zagotovili zanesljivo oskrbo s toplotno
energijo. Tako, ko smo jo imeli v preteklosti. Vsi postopki za izvedbo ukrepov na bloku 5, ki so bili v teku še
pred letom dni so se upočasnili ali celo ustavili. Kdo so izvrševalci, ki so odgovorni za spremembo strategije
(ne)obratovanja bloka 5 praktično čez noč, je povsem jasno. Primernejše je vprašanje, kdo vodi in kdo usmerja
izvrševalce. Bojim se, da je to priprava okoliščin za nekaj o čemer prebivalci Šaleške doline nismo seznanjeni,
kaj šele, da bi s tem soglašali. Na to pa socialni demokrati zagotovo ne bomo mogli pristati.
Anarhija strokovnjakov, ki se z lastnimi interesi vpletajo v energetiko v Šaleški dolini, je vzrok, da se v 21.
stoletju soočamo s težavami, ki smo jih imeli urejene že v minulem stoletju. Težava z oskrbo s toplotno energijo pa je dokaz, kaj se zgodi, ko družboslovci prevzamejo taktirko in pričnejo odločati o naravoslovnih vedah.
Težava, ki to ne bi smela biti. }

Ne glede na ceno električne energije na trgu in ne glede na ceno premoga je nesporno dejstvo,
da je lastna cena proizvedene električne energije iz bloka 6 tudi do 10 EUR nižja, kot iz
obstoječih proizvodnih enot. Torej, brez bloka 6 bi imeli poleg manjše zanesljivosti pri oskrbi s
toplotno energijo, tudi manj konkurenčno proizvodnjo električne energije.
Peter Dermol
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P o b a r v a n k a

Razmnoževanje gradiva je dovoljeno zgolj za osebno uporabo in nepridobitno dejavnost.
https://www.google.si/search?q=rebusi&biw=1280&bih=861&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=
X&ved=0CBwQsARqFQoTCL330a3A1cgCFUM9GgodLhMJGg#imgrc=4DCD8sC7HHO-CM%3A

Za razvedrilo

PRISTOPNA IZJAVA

Nagradna križanka
Vodoravno:
1 muslimansko ime, 6 mesto v Makedoniji, 7 volja, 8 nomadski nabiralci, 9 OJ, 10 kurir,
12 litij, 13 pod, 15 ED, 18 več umorov, 23 resnica (lat)., 24 zemlja ob morju, 25 nizka naravna
ali umetna jama (angl.), 26 čitljiv, 27 pevka Novaković, 28 Olimpijske igre, 29 vzdevek grškega
ladjarja, 30 žuželke, 31 Ringo Star, 32 država na bližnjem vzhodu, 33 kraj, kjer kaj vteka,
35 ameriški dramatik, 36 zgodovinska oseba, 38 maska za nos, 39 trdnjava v Moskvi,
40 črni kontinent,
Navpično:
1 ime družine eksplozivov, 2 aparati, 3 cvetoča rastlina, 4 kopalec brez obleke, 5 pomemben dan
za mladino v Jugoslaviji na sliki, 11 visoko po Italijansko, 14 firma svetovanje in storitve Celje, 16
poslanka Eva, 17 pevec Pestner, 18 otroška knjiga, 19 mesto na Bavarskem (skoki),
20 mesto v Italiji, 21 vzdevek Oliverja Mlakarja, 22 drevo listavec, 32 IK, 34 nemški slikar,
36 filmski igralec Rozen, 37 slonov izrastek.

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

Avtor: Blaž D.

R .e.b.u.s.i.
Ime in priimek:
Rojstni datum:
Ulica in hišna št.: 		
Kraj:		

Rešitev:

.......

Rešitev:

......

Pošta:		
Domači telefon/GSM:		
E-naslov:
Podpis:

Rešitev:

.....

Rešitev:

.......

Prosimo, da izpolnjeno pristopno izjavo pošljete na naslov: Socialni demokrati, Levstikova 15,
1000 Ljubljana ali OO SD Velenje, Prešernova 1, 3320 Velenje

Izdala: Svetniška skupina SD v Svetu MO Velenje
e-pošta: info@sd-velenje.si, november 2015, naklada 10.000 izvodov
Fotografije: Arhiv OO SD Velenje, Andreja Katič, Alojz Hudarin, Alenka Rednjak, Alma Glotić, Ana Anžej
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