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Spoštovani,
pred vami je nova številka InfoObčana,
občasnega glasila Svetniške skupine
Socialnih demokratov Velenje. Z njo
predstavljamo naše delovanje v zadnjem
obdobju, naše videnje aktualnih razmer ter
hkrati seveda utrip in dogajanje v državi in v
naših lokalnih skupnostih, ki ga v veliki meri
sooblikujemo.

D

ejstvo je, da smo Socialni demokrati v državnem merilu
(kljub temu da z rezultatom zadnjih parlamentarnih volitev ne smemo in ne moremo biti zadovoljni),
pomembna stranka. Smo tisti, ki zagotavljamo politično
stabilnost v državi. Čeprav trenutno v državnem zboru sedi
le šest naših poslancev, je naše sodelovanje pri vseh nalogah vlade in parlamenta nadvse tvorno. Ministrica in minister, ki smo ju prispevali v vlado, svoje delo opravljata dobro
in odgovorno. »Naša«, dolinska, ministrica Andreja Katič,
vodi izjemno pomembno področje. Ministrstvo za obrambo
poleg Slovenske vojske pokriva tudi delovanje vseh drugih
organizacij, ki delujejo na področju zaščite in reševanja,
torej tudi civilne zaščite in gasilcev. Seveda pa vloga in delovanje ministrice ali ministra nista omejena na njen oziroma
njegov resor. Vlada Republike Slovenije je kolektivni organ
in vsak od njenih članov lahko sodeluje pri oblikovanju in
pri sprejemanju vseh odločitev. Številne med njimi so tesno
povezane tudi z nadaljnjim razvojem naše doline. Trenutno
so to predvsem odločitve o tretji razvojni osi. Z njo pridobljena hitra cesta bo vsem nam zagotovila boljšo prometno
povezanost, gospodarstvu pa učinkovitejšo logistiko in novo
priložnost. Hitra cesta je z gospodarskega vidika nuja. Le s
sodobno prometno povezavo bo Velenje ostalo pomembno
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gospodarsko središče, kjer bo še naprej uspešno delovalo
in ohranjalo število delovnih mest Gorenje in kamor bodo
pripravljeni priti tudi novi investitorji.
Drugo za nas izredno pomembno področje, katerega
prihodnost bodo prav tako krojile vladne odločitve, je energetika. Stanje v energetiki je danes skrb vzbujajoče. Razlog
za velike težave sta v največji meri nizka cena električne
energije in neustrezno upravljanje področja v preteklih
letih. Seveda številni tudi ob tem izkoristijo vsako priložnost,
da kot krivca za krizo v dejavnosti omenjajo šoštanjski šesti
blok, a neizpodbitno dejstvo je, da bi Holding Slovenske
elektrarne tako v preteklosti kot zdaj lahko ravnal drugače
in poskrbel, da se razmere ne bi tako zaostrile. Tako pa so
bili v vodstvu holdinga uspešni predvsem pri eni od zadanih
si misij: spraviti Termoelektrarno Šoštanj in Premogovnik
Velenje na kolena. Obljubljali so nam manjši vpliv pridobivanja električne energije na okolje, manjšo porabo premoga
in več elektrike ter predvsem ohranjanje delovnih mest.
Pa zdaj? Odpuščajo zaposlene, univerzitetno izobraženim
ljudem ponujajo delovna mesta, za katera ne potrebuješ
kvalifikacije … Ne, nikoli nisem podcenjeval nobenega dela!
Pa vendar: kar se dogaja zdaj, je odločno preveč. V zadnjih
letih se je opazno poslabšal tudi odnos energetskih družb
do okolja. Do te mere, da smo morali na njihovo ravnanje
opozoriti inšpekcijske službe. Žal se na podlagi naših opozoril ni zgodilo (še) nič. Zato menim, da je čas za alarm. Po
nadvse uspešni sanaciji močno degradiranega okolja, ki je
bila plod našega lastnega znanja, dela in denarja, vsekakor ne bomo dovolili, da nam spet uničijo dolino. Res je,
da smo pred leti zatrjevali: »Šaleška dolina ne potrebuje
odškodnine, potrebuje delovna mesta!« Tako je tudi bilo
in še vedno mislimo tako. Dokler imamo možnost delati in
upravljati z rezultati našega dela, ne potrebujemo pomoči.
Ko pa nam delovna mesta ukinjajo, ko pozabljajo na vsakršno družbeno odgovornost, nam ne preostane drugega kot
zahtevati odškodnino. Odškodnina seveda ni naša domislica. Želimo le status, enak primerljivim območjem v državi.
Posavje na primer si ga je znalo odlično urediti. Odškodnino
potrebujemo, da bomo lahko vlagali v spodbudno podje-

tniško in bivalno okolje. Novo vodstvo Holdinga Slovenske
elektrarne načrtuje, da bosta v prihodnje v Šoštanju delovala peti in šesti blok. To seveda pomeni, da bo kljub boljšemu izkoristku bloka 6 potrebnega nekoliko več premoga.
Boljši izkoristek bloka 6 pomeni tudi, da je zahteva termoelektrarne po dvigu cene toplotne energije brezpredmetna.
Kakor je brezpredmetna primerjava te cene s ceno toplote v
Ljubljani. Tam je gospod Košorok podpisal pogodbo s ceno
premoga 5 evrov za GJ, premog v Velenju pa stane 2,7 evra
za GJ.
Pa vendar. Da ne bi zato, ker v tem uvodniku z vami delim
nekaj težav, dobili napačnega vtisa.

V dolini imamo tudi veliko razlogov za zadovoljstvo!
V slovenskem merilu in širše smo vedno bolj
prepoznavni. Ko se podeljujejo nagrade in priznanja
za lokalne skupnosti, smo vedno zraven. Vedno med
najboljšimi, na najrazličnejših področjih.
Velenjska plaža je bila to poletje najbolje ocenjeno
kopališče v Sloveniji, zaradi Velenja so spremenili pravila
izbora najbolj urejenih mest. Ker smo lani zmagali, letos
ne moremo sodelovati. Ponosni smo lahko, da nam uspeva
ostajati skupnost, ki je prijazna do vseh ljudi. Tudi do tistih,
ki ostanejo brez sredstev za življenje. Pri nas ni otrok, ki bi
bili v šoli lačni. Pri nas ni brezdomcev, ki bi ne imeli strehe
nad glavo. Pri nas vsak, ki je do tega upravičen, v javni
kuhinji dobi topel obrok. Pri nas imamo brezplačni mestni
promet in brezplačna mestna kolesa. Pa brezplačno pravno
svetovanje, enkratne denarne pomoči, denarno podporo ob
rojstvu otroka, štipendije, subvencije … Velenjski proračunski uporabniki niso čutili posledic krize. In ob tem je proračun Mestne občine Velenje investicijsko naravnan. V naslednjih letih bomo za Velenje pridobili okoli deset milijonov
evrov nepovratnih evropskih razvojnih sredstev. Ja, tako je
pri nas. Bodimo zadovoljni!
Srečno!

Bojan Kontič,
predsednik Občinske organizacije SD Velenje
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Intervju z
Bojanom
Kontičem
Šest let županovanja je minilo. Rezultati
so odlični. Se strinjate z oceno?
Hvala lepa za odlično oceno!
Delo župana je zahtevno in odgovorno,
mnogokrat zelo naporno. A opravljam ga z veseljem. Prepričan sem, da v dobrobit vseh nas, ki
živimo, delamo, ustvarjamo v Velenju. Nekatere
rezultate našega dela se opazi, druge občuti,
številni so tudi merljivi. Nenazadnje je občina vsa
leta mojega županovanja solventna, vsi zaključni
računi so pozitivni. Konsolidirali smo občinske
finance, izjemno uspešni pa smo bili tudi pri
črpanju nepovratnih sredstev pretekle finančne
perspektive. Ob tem moram vsekakor omeniti
oskrbo Šaleške doline s kakovostno pitno vodo
ter čiščenje odpadnih voda. Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki
smo v sodelovanju zgradile 42 kilometrov cevovodov in 3 nove čistilne naprave. Projekt je bil
ocenjen na 42 milijonov evrov, s skrbnim načrtovanjem, vodenjem in nadzorom pa smo ga uspeli
končati s 37 milijoni evrov. Kot vodja projektnega
sveta sem na opravljeno delo ponosen. Vsi sodelujoči so svoje delo odlično opravili, izpostavim pa
naj vodjo projekta v Komunalnem podjetju Velenje, Natašo Ribizel Šket, in koordinatorja projekta
s strani Mestne občine Velenje, Toneta Brodnika.
Tudi promenada je bila zahteven
projekt.
Res je. Vsak poseg v mestno središče je zahteven projekt. Velenje je sicer mlado mesto, vseeno
pa šteje 57 let. Tako je infrastruktura marsikje
dotrajana, zob časa je načel urbano opremo,
zahteve današnjega prometa in način življenja so
povsem drugačni, kot so bili pred skoraj šestimi
desetletji … Vse to so razlogi za prenovo dela
mestnega središča, s katero smo poleg večkrat
nagrajene nove garažne hiše uredili tudi promenado. Vesel sem, ko vidim, da so številni občanke
in občani ponosni nanjo in da se radi udeležijo
prireditev, ki jih tam pripravimo.

Prenova promenade je bila spodbuda
za energetsko sanacijo objektov
Šolskega centra Velenje in stavbe,
ki jo poznamo pod imenom Farmin,
energetsko smo sanirali tudi
zdravstveni dom ter že pred tem
zgradili stavbo Gaudeamus, v kateri
domujejo Visoka šola za varstvo
okolja ter knjižnica in jedilnica
Šolskega centra Velenje.
To so, še posebej v tem času, zelo veliki zalogaji, ki jih zmore le malokatera lokalna skupnost.
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Kaj pa nova stanovanja
na Gorici?
Joj, to pa je bila nočna mora!
Ko sem nastopil županski
mandat, so me prebivalke in
prebivalci krajevne skupnosti
Gorica obvestili, da jih gradbena jama ogroža. Meritve, ki
smo jih opravili, so žal pokazale,
da imajo prav. Ogroženi so bili
stanovanjski bloki ob gradbeni
jami. Če bi bilo to še mogoče, bi glede na tedanje
razmere gradbeno jamo zasuli. A strokovnjaki so
povedali, da drsenja sosednjih objektov s tem ne
bi preprečili. Tako ni bilo druge možnosti, kot da
smo z investicijo nadaljevali. Finančna kriza pa se
je takrat stopnjevala in s sodelavci smo se dnevno
ukvarjali z iskanjem načinov za uspešno dokončanje projekta.

Skupaj s Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije smo sledili cilju,
da pridobimo 132 stanovanjskih enot
in ustrezno število parkirnih mest.
Poleg tega se je Mestna občina Velenje zavezala, da bo našla kupca ali pa sama odkupila druga načrtovana parkirna mesta v pokriti
garaži. Za uspešen zaključek investicije je bilo
pomembno tudi to, da se je uspelo podjetje IGEM
za sodelovanje dogovoriti s podjetjem HTZ in so
dela dokončali skupaj. Res je, da je bila zamuda
precejšnja. No, ampak zdaj so stanovalci vseljeni,
večina garažnih mest je odkupljenih, tista, ki
niso, so pod hipoteko. Sodelavci s projektom še
niso povsem opravili, saj zaključujejo finančno
konstrukcijo projekta. Dodana vrednost novih
stanovanjskih objektov na Gorici za nas je, da
smo zaradi dodatnih parkirišč lahko uredili modro
cono in odpravili težave s parkiranjem.
Drug večji projekt iz zadnjega obdobja – Podjetniški center Standard – je bil
deležen opozicijske kritike.
Naš mestni svet se sicer večino časa lahko
pohvali z zglednim sodelovanjem, a žal tudi Velenje ni vedno imuno na politično zdraharstvo.
Ravno uspešno sodelovanje vseh političnih strank
v preteklem mandatu je kot kaže nekaterim šlo
hudo v nos. Člani mestnega sveta iz vrst SDS so
z debato o Standardu brcnili v prazno. Sklicevali
so se na stališče stanovalcev, ki pa boljše rešitve seveda niso imeli. Pritličje objekta smo lepo
prenovili in vanj umestili mirno dejavnost, ki za
življenje v bloku ni moteča. Za našo skupnost
in njen nadaljnji razvoj pa je prostor, namenjen
mladim podjetnikom, razvijanju podjetniških idej
in podjetniškemu povezovanju ter sodelovanju,

zelo pomemben. In kaj je pri Standardu tudi zelo
pomembno? S tem projektom smo, tako kot s
prenovo promenade in prenovo galerije, za Velenje pridobili nepovratna sredstva, ki jih sicer ne bi
bili deležni.
Ja, tudi obnova galerije verjetno ni bila
mačji kašelj.
Odkar smo prenovili tudi galerijo, imamo v
Velenju res odlične pogoje za kulturne dejavnosti.
V zadnjem obdobju smo poleg galerije prenovili
še malo dvorano Doma kulture Velenje, za vso
drugo kulturno infrastrukturo pa je bilo poskrbljeno že v času mojega predhodnika, župana
Srečka Meha. Kot sem že povedal – galerijo
smo obnovili s pomočjo nepovratnih sredstev.
Seveda je za vse te investicije potrebno zagotoviti
tudi lastni delež. Kakorkoli, če kdo še ni obiskal
prenovljene Galerije Velenje, mu predlagam, da
to čimprej stori. Verjamem, da bodo odslej v njej
našle prostor še privlačnejše vsebine, da bo v njej
še več zanimivega dogajanja. Velenje je bilo od
nekdaj mesto bogate kulture. V zadnjem obdobju pa je prelomnico na področju kulture gotovo
pomenilo leto 2012, ko je bilo naše mesto del
Evropske prestolnice kulture. Odločili smo se,
da bomo spodbujali in razvijali predvsem lastno
produkcijo. Vsi, ki so sodelovali pri oblikovanju
našega programa v okviru Evropske prestolnice
kulture, so svojo nalogo opravili z odliko. Način
dela in sodelovanja, ki smo ga vzpostavili takrat,
naše kulturno življenje bogati še danes. Glede na
udeležbo moramo oceniti, da je bila tudi odločitev, da v Velenju vsako leto organiziramo nekaj
velikih brezplačnih koncertov za različne okuse,
dobra odločitev. Naš prireditveni in kulturni
mozaik sestavlja odlično delo in sodelovanje
naših javnih zavodov, društev, krajevnih skupnosti, vrtcev in šol. Težko bi našli primerljivo okolje
s tako raznoliko in tako kakovostno ponudbo.
Festival Velenje, pod okriljem katerega zdaj delujejo tudi Galerija Velenje, Muzej Velenje, Mladinski center Velenje, naša glasbena šola, ljudska
univerza, Univerza za tretje življenjsko obdobje,
knjižnica … Vse to so institucije, ki so kot izjemno
uspešne prepoznavne tudi v širšem slovenskem
prostoru.

Prenovili ste tudi Vilo Rožle v Sončnem
parku. Namenili ste jo Zvezi prijateljev
mladine.
Sprva smo nameravali prostore v Sončnem
parku v uporabo dati našim tabornikom. Potem
pa se je pokazala možnost, da občina od Premogovnika Velenje odkupi »Lukovo vilo«. To smo
storili in taborniško dejavnost umestili tja, Vilo
Rožle, v kateri je bil nekoč vrtec, kasneje pa sta
imela tam svoje prostore Društvo šaleških likovnikov in umetniška gimnazija, pa smo obnovili in
v lepe, nove prostore, ki omogočajo tudi obilo
dejavnosti na prostem, preselili Zvezo prijateljev
mladine. V Sončnem parku smo uredili tudi več
igrišč, pozimi na kotalkališču postavimo drsališče.
Sončni park je krasen prostor za sprehod, oddih,
rekreacijo, druženje, otroško igro … Le nečesa še
ne vem! Kako prepričati lastnike psov, da bi za
svojimi ljubljenčki pobirali iztrebke? Kot kaže, bi
zaleglo le kaznovanje.
Kako pa skrbite za občinske ceste? Pred
časom ste za to dejavnost podelili koncesijo. Se obnese?
S pomočjo koncesije za obnovo in vzdrževanje
občinskih cest smo v preteklih letih obnovili okoli
70 kilometrov občinskih cest. Res je sicer, da smo
do zdaj uredili večino cest v primestnih krajevnih skupnostih, v mestu pa nas čaka še kar nekaj
dela. Ampak brez koncesije bi bile naše ceste
v veliko slabšem stanju! Na primer v takšnem,
kot so državne. Vsak, ki se kdaj pelje po državni
Kidričevi cesti, z lahkoto opazi razliko med državnimi in občinskimi cestami. Z direkcijo za ceste
se intenzivno dogovarjamo glede obnove te
ceste in upamo, da bomo dogovor kmalu dosegli. Podobno kot vzdrževanje cest smo s koncesijo uredili tudi urejanje zelenih površin. Velenje
je lepo urejeno mesto, seveda pa čisto zadovoljni
ne smemo biti nikoli. Povsod je še nekaj prostora
za izboljšave.
Zbiranje in odvoz odpadkov sta dobro
urejena?
Mislim, da smo lahko tudi s tem, kako je pri nas
urejeno ravnanje z odpadki, res zadovoljni. Predvsem me veseli, da so cene storitev na tem podro-
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čju primerljive z drugimi območji, občinami. Zavedam se, kako pomemben je lahko prav vsak evro,
zato je razumljivo, da so ljudje izjemno občutljivi
na vsak, četudi še tako neznaten, dvig cen. Pri
nas komunalnim storitvam cene spreminjamo le
skladno s predpisi, sicer pa se na vse razpoložljive
načine trudimo, da jih ohranjamo na najnižjem
možnem nivoju. Poleg tega določene stroške za
komunalne storitve, ki obremenjujejo proračune
gospodinjstev, tudi subvencioniramo.

Iz občinskega proračuna financiramo
razliko v ceni tako za oskrbo z vodo
kot tudi za pokopališko dejavnost.
Oskrba s toploto pa je tako ali tako zgodba
zase. Pa parkirnine in cene parkirnih abonmajev.
Prvi parkirni abonma pri nas stane 8 evrov.
8 evrov kot nadomestilo za celoletno uporabo
parkirišča ter urejanje, vzdrževanje in čiščenje
le-tega. No, če je to drago in preveč …
Parkiranje je bilo to poletje brezplačno
tudi ob Velenjski plaži, ki je postala pravi
hit. Ne le med domačini …
Ja, če bi kdo pred tridesetimi leti napovedoval,
da bomo v Velenju razvijali turizem, bi ga verjetno razglasili za neprištevnega. Danes se, tako kot
naš uspešen »stand up« komik, sicer pa doktor
matematičnih znanosti in član Šaleškega študentskega okteta Uroš Kuzman, sicer pošalim, da se
Velenje ponaša s plažo, ki je zaradi razgleda na
termoelektrarno edinstvena v svetovnem merilu,
a se strinjam tudi s tem, da je okolica naših jezer
danes odlično urejena in nadvse dragocena kot
prostor za kakovostno preživljanje prostega časa
in tudi kot poslovna priložnost. Naslednje leto
bo minilo trideset let od znamenitega protesta
na Titovem trgu, ki je pravzaprav rodil slovensko okoljevarstveno gibanje in zavest. Kmetje so
takrat na Titov trg pripeljali zaradi elektrarniških
izpustov uničena drevesa, udeleženci protesta so
opozarjali na jezera, v katerih ni bilo nikakršnega
življenja … Od takrat do danes se je ogromno
spremenilo.

čez milijon evrov. Dogovori s podjetjem V1 niso
bili lahki in obstajala je resna nevarnost, da ob
Velenjskem jezeru ne bo več mogoče organizirati
prireditev. Vključno s Pikinim festivalom. Z uradno
cenitvijo je bilo zemljišče nato ocenjeno na 850
tisoč evrov. To je približno 28 evrov za kvadratni
meter. GURS je zemljišče ocenil na 30 evrov za
kvadratni meter. Občina ga je odkupila po ceni
21 evrov za kvadratni meter. Torej je bil to več kot
dober posel. Z zemljiščem smo za to ceno dobili
tudi tako imenovano čolnarno. Za nakup zemljišča se je zaradi njegovega pomena za lokalno
skupnost in njen nadaljnji razvoj soglasno odločil Svet Mestne občine Velenje. Kakorkoli že kdo
gleda na potek tega dogajanja – nekaj je gotovo:
nikoli ne bi dovolili, da bi zasebni interes prevladal nad javnim! Prepričan sem, da smo se v zvezi
s tem odločili prav. To poletje je ob Velenjski plaži
uživalo več kot 65 tisoč ljudi, letošnji Pikin festival je obiskalo več kot 100 tisoč otrok in odraslih.
Mislim, da to pove vse.
Okolica jezer je skozi vse leto priljubljeno rekreacijsko območje. Velenje pa
je tudi sicer mesto športa, kajne?
Res je. O tem govorijo številni podatki: izvrstni
rezultati naših vrhunskih športnic in športnikov,
število mladih, ki so vključeni v številne športne
klube in društva, število prebivalk in prebivalcev,
ki se redno ali vsaj občasno ukvarjajo z rekreacijo
in tako ali drugače, tudi ob naši spodbudi, skrbijo
za zdravo življenje. Vse to je izjemno pomembno
in dragoceno, zato na denar, ki ga iz občinskega
proračuna namenimo za podporo športnih, rekreativnih in preventivnih dejavnosti, vedno gledamo
kot na investicijo. Tako smo v času krize, ko so

Možnosti in priložnosti na področju športa je torej
dovolj in jih bo v prihodnje še več.
Kakšne oziroma katere pa so še druge
investicije, ki jih načrtujete?
Aktualna finančna perspektiva se bo iztekla
leta 2020. Večina slovenskih občin govori o tem,
da evropskih sredstev za investicije ni. Mi vseeno
iščemo svoje priložnosti. Prijavili smo se na razpis
ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
od katerega pričakujemo milijon evrov nepovratnih sredstev za podjetniško cono v Stari vasi.

Načrtujemo, da bomo v naslednjih
letih iz mehanizma celostnih
teritorialnih naložb pridobili okoli
10 milijonov evrov za revitalizacijo
Starega Velenja in ureditev
prireditvenega prostora ob jezeru.
Večjo zavzetost od pristojnih pričakujemo tudi
na področju gradnje kolesarskih poti. Skupaj
s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije
bomo gradili varovana stanovanja in morda celo
nova neprofitna stanovanja na Selu.
Kako pa na lokalno skupnost vpliva
trenutno stanje v energetiki, ki bi ga
vsekakor lahko ocenili kot zaskrbljujoče?
Se strinjam, da je stanje zaskrbljujoče, a vpliva
in moči, da bi to lahko spremenili, žal nimamo. Ob
načrtovanju šestega šoštanjskega bloka so nam
zagotavljali ohranjanje delovnih mest, nižje stroške, manj porabljenega premoga za več elektrike,

nih mest v velikih podjetjih in gospodarskih družbah. Na srečo Gorenje letos zaposluje. Mi pa smo v
preteklih letih znižali komunalni prispevek, odkupili smo kar nekaj zemljišč, da bomo v Stari vasi
lahko uredili obrtno cono, uvedli smo subvencije
tudi na področju podjetništva, uvajamo mestni
marketing, ki je lahko pomembna podpora
podjetnikom … Na najrazličnejše načine skušamo
oblikovati okolje, ki bo kar najbolj prijazno in
spodbudno za gospodarstvo in podjetništvo, za
inovativnost, ustvarjalnost.

Nujno seveda potrebujemo hitro
cesto. Vlada naj bi še v letošnjem letu
sprejela uredbo, s katero bo to cesto
umestila v prostor.
Kolikor vem, naj bi DARS za naslednje leto
načrtoval pripravo potrebne dokumentacije. In
še za vse tiste, ki jih skrbi za kmetijska zemljišča:
kmetijska zemljišča, izgubljena zaradi hitre ceste,
po obsegu lahko primerjamo s tretjino Velenjskega jezera. Tudi tam so nekoč bila prvovrstna
kmetijska zemljišča. Smo imeli možnost izbire?
Razmere torej kljub številnim uspehom
in trudu velenjske občine, da zgledno
skrbi za vsa področja in enakomerno
razvija vse segmente in območja, niso
vedno in povsod rožnate. Kako se v
občinski upravi spopadate s socialnimi
stiskami občanov, ki se pojavljajo tudi v
našem okolju?
Seveda si srčno želim, da bi bile razmere
boljše, a žal je stanje takšno kot je. Zato smo v
Velenju oblikovali socialno košarico, ki je v veliki

Skupaj s termoelektrarno in
premogovnikom smo uspeli dolino
»ozdraviti«, če se smem tako izraziti.
Očistili smo zrak in tla, jezera so
oživela, voda v njih je primerna za
kopanje.
Na te dosežke smo res lahko ponosni! Če se
vrnem k Velenjski plaži – leta 2011 smo se znašli v
precejšnjih težavah. Zemljišče, na katerem poteka
Pikin festival, ni bilo v naši lasti, saj ga je premogovnik (po zelo ugodni ceni) prodal BTC-ju, ki je
tam načrtoval gradnjo vodnega mesta. To je bil
čas, ko smo imeli vsi ambiciozne, velikopotezne
načrte. BTC je tudi že plačal komunalni prispevek.
Poglavitna napaka pri tej prodaji je po mojem
mnenju bila, da pogodba ni vsebovala določbe,
ki bi zagotovila, da se zemljišče, v primeru, če
investitor v nekem roku ne prične z gradnjo, za
isto ceno, kot je bilo prodano, vrne prvotnemu
lastniku. Tako pa je bilo vse, kar se je zgodilo,
ko nas je BTC obvestil, da ne bo gradil vodnega
mesta, to, da smo mu morali – skladno z zakonodajo – vrniti komunalni prispevek. BTC je zemljišče nato prenesel na podjetje V1, ki je občini že
v času župana Srečka Meha poslalo ponudbo za
odkup zemljišč skupaj s podjetjem. Posvetovali
smo se z odvetnikom in po tehtnem premisleku
ponudbo zavrnili. Cena je bila previsoka; krepko
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sredstva, namenjena športu, marsikje zmanjševali, pri nas ta sredstva celo povečali. Uvedli
smo nagrade za nadpovprečne športne dosežke
in s tem omogočili klubom in društvom še kvalitetnejše delo in še množičnejše vključevanje
mladih. Športne dejavnosti pri nas spodbujamo in
omogočamo na več načinov. Med drugim zgledno skrbimo za športno infrastrukturo. Lani smo
na primer položili novo umetno travo na nogometnem igrišču ob jezeru, pred tem smo kupili drsališče in uredili več košarkarskih in odbojkarskih
igrišč pa Športni park Konovo. Z umetno travo je
pokrito tudi nogometno igrišče pri Osnovni šoli
Šalek. Letos bomo končali z gradnjo dveh novih
smučarskih skakalnic. Manjkata nam še dober
skate park in kolesarski poligon, na potrebo po
stezi nas opozarjajo tudi vozniki kros motorjev,
naslednje leto bomo preplastili atletsko stezo.
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manjše vplive na okolje ... Danes pa … Število
delovnih mest se niža, negativni vplivi na okolje
se povečujejo. Kljub opozorilom se ne zgodi nič.
Ampak mi smo odločeni! Ponovnega izkoriščanja
in onesnaževanja doline ne bomo dovolili!
Se tudi v Velenju soočamo z veliko nezaposlenostjo?
Nezaposlenost je seveda tudi naša težava, a
spet: lokalna skupnost na reševanje te težave
nima neposrednega vpliva. Seveda se trudimo, da
prispevamo po svojih močeh in skladno s svojimi
pristojnostmi. Ne moremo pa z ustanovitvijo
podjetniškega inkubatorja in z drugimi ukrepi, s
katerimi skušamo ustvarjati čim boljše pogoje za
delovanje podjetnikov in obrtnikov nadoknaditi
primanjkljaja, ki je posledica zmanjševanja delov-

meri nadstandard. Vesel sem, da nam uspeva
ohranjati izostren socialni čut in solidarnost,
po čemer smo prepoznavni tudi drugod. Vesel
sem, da znamo razumeti vse tiste, ki bodisi »po
lastni krivdi« bodisi zaradi »zaslug« drugih živijo
človeka nevredno življenje, in jim pomagati.
Veliko ljudi se spopada z nizkimi pokojninami,
nizkimi plačami in brezposelnostjo. Tudi pri nas.
In tem namenjamo posebno pozornost. V prej
omenjeni socialni košarici tako najdemo enkratno denarno pomoč, štipendije, številne subvencije, javno kuhinjo, dom za brezdomce, varno
hišo, brezplačno pravno svetovanje, stanovanjsko
skupino, brezplačni mestni avtobus, brezplačna
mestna kolesa, brezplačne prireditve in uporabo
igral na velenjski plaži … Takšni pač smo. Socialni
demokrati. }
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ANDREJA KATIČ, ministrica za obrambo Republike Slovenije

Spoštovani

občanke in občani,
maja 2015 mi je bila zaupana
funkcija ministrice za obrambo
Republike Slovenije. Sprejela
sem jo z zavedanjem velike
odgovornosti in pomembnosti
obrambnega področja ter se s
sodelavkami in sodelavci takoj
lotila aktualnih nalog.

D

ejstvo je, da varnost ni samoumevna.
Zanjo si je treba prizadevati. Varnostne
sisteme je treba kakovostno vzdrževati,
da so v primernem stanju. Slovenska vojska in
sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami uživata veliko zaupanje javnosti. Seveda pa
državljanke in državljani posledično pričakujejo
tudi njuno učinkovito delovanje. V zadnjih letih
je obrambni sistem v primerjavi z drugimi resorji
prispeval največ k reševanju krize in stabilizaciji javnih financ. Tudi zato se danes pri našem
delu srečujemo z velikimi izzivi, povezanimi predvsem z izbiro poti za nadaljnji razvoj in opremljanje Slovenske vojske ter celotnega obrambnega
sistema.
Po več letih zniževanja deleža obrambnih izdatkov smo leta 2016 uspešno zaustavili njegov
trend padanja. Obrambnemu resorju je Vlada
namenila dodatnih 22 milijonov EUR v letu
2017 in v letu 2018 dodatnih 21 milijonov EUR
(glede na leto 2017). V to prizadevanje smo se
podali z velikim zagonom in energijo ter hkrati
zelo konkretno. Trenutno zaključujemo tudi s
Strateškim pregledom obrambe, prenovo ključnih normativnih aktov, izvajamo pa tudi številne
druge ukrepe. Najpomembnejša normativnima
akta v zaključni fazi priprave sta predloga novega
Zakona o obrambi ter Zakona o službi v Slovenski

vojski, ki ju bomo predvidoma vložili v sprejem
Državnemu zboru do konca letošnjega leta. Poleg
dveh že omenjenih predlogov zakonov s sodelavkami in sodelavci pripravljamo še številne druge
akte, ki bodo pomembno prispevali k izboljšanju
delovanja Ministrstva za obrambo: Resolucijo o
nacionalnem programu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami 2016 – 2022 (v sprejemanju
v DZ), Zakon o kritični infrastrukturi (v zaključni
fazi priprave), Zakon o gasilcih (v pripravi je nov
zakon, načrtovan sprejem v letu 2017), uspešno v skladu z načrtovanimi roki Ministrstvo za
obrambo vodi tudi Vladni projekt Sistem kriznega
upravljanja in vodenja.
Med drugimi je leta 2015 Ministrstvo za
obrambo prevzelo pristojnost za sofinanciranje
delovanja društev in zvez vojnih veteranov ter
sprejelo Pravilnik o določitvi kriterijev za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju
vojnih veteranov in Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov. Z javnim razpisom za leto 2015 je postalo
razdeljevanje sredstev pregledno in urejeno. Javni
razpis za leto 2016 bo objavljen do konca leta.
Velika pozornost je bila namenjena sodelovanju
z gospodarstvom. Pričeli smo z organizacijo regionalnih posvetov z gospodarstveniki po celi Sloveniji. Namen posvetov je predstavitev poslovnih
priložnosti sodelovanja slovenskih podjetij znotraj
obrambne industrije v okviru Nata in Evropske
obrambne agencije (EDA) ter možnostmi koriščenja evropskih sredstev in odpiranja poti na trge
držav članic Nata. Po več kot desetletju članstva
v EU in Natu smo na Ministrstvu za obrambo
zbrali podatke slovenskih podjetij in institucij, ki
delujejo na področju razvoja znanj, tehnologije
in ostalih produktov na obrambnem področju in
jih združili v katalog slovenske obrambne industrije. Katalog služi lažjemu navezovanju poslov-

nih stikov s potencialnimi naročniki produktov,
ki so plod slovenskega znanja. Po šestih letih
smo v letu 2016 ponovno izvedli sejem Sodobna
obramba SOBRA. Kot pomemben prispevek h
krepitvi sodelovanja na področju obrambne industrije štejem tudi letos sprejeti Sporazum o vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe
med vladama Republike Slovenije in Združenih
držav Amerike. Sporazum slovenskim podjetjem
omogoča sodelovanje na javnih razpisih ameriškega obrambnega ministrstva. Poleg naštetih
ukrepov za dvig slovenske obrambne industrije
sodelujemo tudi na tujih sejmih in podpiramo
raziskovalne projekte in dejavnosti. V domačem
okolju je poseben poudarek na vojaških zmogljivostih in zmogljivostih sistema zaščite in reševanja, na mednarodnem področju pa aktivno sodelovanje ministrstva za obrambo v različnih NATO
in EU delovnih skupinah.

V tekočem mandatu sem si poleg
nadaljevanja trenda dviga obrambnih
izdatkov, prenove normativnih
aktov, spodbujanja gospodarskih
družb, pridobivanja kadrov v
Slovenski vojski in povezovanja
vojaškega izobraževanja z javnim
izobraževalnim sistemom določila
kot cilj uvesti tudi organizacijske
spremembe Ministrstva za obrambo.
Optimizacijo delovanja bomo dosegli
z reorganizacijo in združevanjem
podobnih delovnih procesov.
S sodelavkami in sodelavci si vseskozi prizadevamo tudi za izboljšanje sodelovanja Slovenske
vojske z lokalnimi skupnostmi, in to predvsem
tam, kjer je prisotna Slovenska vojska s svojimi
enotami. V ta namen delujejo, oziroma so bile
vzpostavljene, koordinacijske skupine. Sestavljene
so iz predstavnikov upravnega dela Ministrstva
za obrambo, Slovenske vojske in predstavnikov
lokalnih skupnosti, njihova naloga pa je uskladitev interesov glede uporabe in upravljanja vojaške
infrastrukture na območjih lokalnih skupnosti.
Poleg vsega naštetega pa je bistveno, da za
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Slovensko vojsko zagotovimo neprekinjen in
predvsem stabilen vir financiranja. Če bo ta
pogoj izpolnjen, bomo lahko Slovensko vojsko
z dobro pretehtanimi rešitvami znova popeljali v
boljšo prihodnost. Enote Slovenske vojske morajo
biti namreč popolnjene ter dobro opremljene in
usposobljene, da bodo ustrezno pripravljene za
obrambo domovine ter podporo sistemu zaščite
in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah,
posledično pa bomo v skladu z mednarodnimi
zavezami lahko primerno prispevali k skupni
obrambi v okviru Zavezništva.

Za leto 2017 smo si torej postavili
ambiciozne cilje. Zavedam se, da bo
za njihovo izpolnitev tudi v prihodnje
potrebno še veliko dela. Verjamem,
da bomo te cilje tudi dosegli. Ponosna
sem na vse zaposlene v obrambnem
sistemu in na njihov prispevek k
skupnemu delovanju.
Ob zaključku pa naj ob 25. obletnici naše samostojne države ter ob spreminjajoči se varnostni
situaciji po svetu opozorim, da turbulentni časi
pred nami opozarjajo, da moramo biti na izzive
pripravljeni bolje. Slovenci smo v svoji zgodovini
dokazali, da smo vojaški narod in sicer v časih,
ko so se naši predniki bojevali v drugih vojskah.
Prelomnici, ko smo se v vojaškem boju končno
borili za svoje interese in ki sta poleg osamosvojitvene vojne dva izmed treh zgodovinskih temeljev slovenske vojske, sta boj generala Maistra
in njegovih borcev za slovensko severno mejo
ter slovenski narodnoosvobodilni partizanski boj
v drugi svetovni vojni. Slednji nas je v sodelovanju z zavezniki z zmago nad fašizmom in nacizmom popeljal v svobodo, s čimer je bil narejen
tudi pomemben korak k poznejšemu oblikovanju
samostojne in suverene državnosti. Ti trije prelomni vojaško-zgodovinski dogodki nas utrjujejo v
naši narodni samozavesti. Govorijo nam o tem,
da se skupaj znamo boriti za svoje interese, za
ohranitev svoje narodne identitete, za svobodo
in suverenost, za preživetje in prihodnost svojega
naroda. }
Andreja Katič,
ministrica za obrambo RS
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SOCIALNI DEMOKRATI V DRŽAVNEM ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

Za znanje, delo in solidarnost
danja in več pravice. Predvsem na področju pravosodja nas v tem kontekstu čaka še mnogo dela in
mnogo izzivov, vendar je naše osnovno izhodišče,
da brez pravice tudi države ni, zato bomo tudi v
letu 2017 napeli vse sile, da končno dosežemo
tudi reformo pravosodnega sistema.

V poslanski skupini Socialnih
demokratov smo se v letu 2016
posvetili predvsem ukrepom za
izboljšanje položaja srednjega
razreda in najšibkejših členov
naše skupnosti ter ključnim
izzivom za razvoj naše države,
kot so denimo izboljšanje konkurenčnosti in produktivnosti,
ustrezna zaščita slovenskega
gospodarstva in kmetijstva ob
sprejemanju prostotrgovinskih
sporazumov ter ohranitev in
krepitev kvalitete in splošne
dostopnosti javnega zdravstva
in izobraževanja.

T

ako smo ob pripravi davčne reforme dosegli
razbremenitev 13. in 14. plače, saj menimo,
da je pomembno, da lahko delodajalci svoje
zaposlene ustrezno nagradijo, ne da bi bistveni
del nagrade končal v državnem proračunu.
Nagrada za opravljeno delo mora ostati ljudem,
učinek pa se mora videti v višjih družinskih proračunih in višji kupni moči prebivalstva, posledično
pa tudi v višji gospodarski rasti zaradi notranje
potrošnje in v višjem standardu življenja ljudi.
Hkrati s tem smo Socialni demokrati uveljavili tudi
dohodninsko razbremenitev tistih, ki zaslužijo
najmanj, saj ni bilo pravično, da so dohodnino v
polnem obsegu plačevali tudi tisti, ki kljub poštenemu delu pristanejo na pragu revščine in socialne izključenosti.
Da pa bi pomagali gospodarstvu in zaposlenim, da lažje uresničijo svoje podjetniške ideje in
ustvarijo bolj demokratičen in bolj pravičen sistem
delovanja slovenske ekonomije, sem skupaj s
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Del koraka k več pravičnosti bomo
storili še letos, saj bomo odpravili
sistem vračanja denarnih socialnih
pomoči in varstvenega dodatka.
Mnogim ljudem se je dogajalo, da so se, v strahu
pred izgubo nepremičnine, v kateri so živeli tudi
drugi člani družine, odpovedovali socialnim transferjem in s tem še poglabljali revščino in socialno
izključenost, kar pa je narobe in nesprejemljivo.
Zato sem tudi osebno vesel, da se je ministrica za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
tudi po mojem poslanskem vprašanju in pobudi,
odločila za spremembo v korist ljudi.

sodelavci pripravil in v koalicijsko proceduro vložil
Zakon o delavskih odkupih, katerega namen je
omogočiti oblikovanje delavskih odkupnih zadrug
z namenom bolj trajnostnega upravljanja gospodarskih družb z večjo vključenostjo zaposlenih v
vodenje podjetij. Tovrstna podjetja so se namreč
v industrijsko najbolj razvitih državah (ZDA, Francija, Italija …) izkazala za bistveno bolj odporna
na finančne in gospodarske krize, kar je pomenilo
tudi manj odpuščanj v najtežjih trenutkih, danes
pa nadpovprečne dohodke zaposlenih v delavskih zadrugah. To pa ni edini potencial za rast in
napredek Slovenije.
Da bi omogočili rast malega podjetništva,
cenejša zdravila in bolj kvalitetno samopomoč
hudo bolnim, smo v poslanski skupini SD pripravili
tudi zakon o medicinski rabi konoplje, s katerim
želimo zagotoviti, da bo mogoče zdravila iz konoplje proizvajati in uporabljati v Sloveniji, namesto
da so predvsem hudo bolni soočeni z bodisi nele-
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galno domačo pridelavo ali pa z izjemno dragimi
preparati tujih multinacionalk.

V poslanski skupini SD si namreč
želimo, da bi na vseh področjih, kjer
lahko izboljšamo kakovost življenja
ljudi, izkoristili lastno znanje in
proizvodnje potenciale ter s tem
okrepili tudi narodno samozavest in
gospodarsko trdnost.
Kot predsednik parlamentarnega odbora za
pravosodje pa sem bil soočen še s številnimi
pobudami državljank in državljanov ter civilne
družbe za izboljšanje kvalitete dela slovenskega
pravosodja. Ponosen sem, da lahko zapišem, da
smo, denimo pri vprašanju izgubljenih oporok, v
Državnem zboru zmogli preko običajnih strankarskih delitev in skupno poiskali rešitev, zaradi
katere ljudje ne bodo soočeni z dolgotrajnim
iskanjem izgubljene pravice, ampak jim bodo
sodišča in državno pravobranilstvo prišli naproti s
predlogi poravnav, kar bo omogočilo manj prav-

Ob koncu leta tako ocenjujem(o), da je bilo
glede na velikost in moč poslanske skupine
SD (štejemo 6 poslank in poslancev), storjenega veliko, vendar pa so pred nami še številni
pomembni izzivi, začenši s skrajševanjem čakalnih
vrst, ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, uveljavitvijo zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku, prenovitvijo zakona o inšpekciji dela, sprejetjem proračunov za leti 2017-18
ter nenazadnje, z oblikovanjem demografskega
sklada, ki bo omogočil vzdržen in trajnosten
pokojninski sistem.

Čeprav je našo vizijo težko strniti v
eno samo poved, si bomo še naprej
prizadevali za boljše gospodarsko
okolje in pravičnejšo državo, kjer bo
za pošteno delo mogoče dobiti tudi
pravično plačilo in od njega dostojno
živeti.
Srečno, }

Jan Škoberne,
poslanec SD v Državnem zboru RS
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»Skrbno in odgovorno!«
Vodilo svetniške skupine SD.
Biti Svetnik v Svetu Mestne
občine Velenje ne pomeni samo
zastopanja interesov lastne
stranke ali celo zastopanja
izključno lastnih interesov.
Pomeni, da moraš znati in želeti
biti zastopnik interesov celotne
družbe, znotraj katere živiš in
deluješ. Pri sprejemanju odločitev se moraš znati obnašati
racionalno in odgovorno, ne
nasprotovati ideji samo zato,
ker je to ideja druge politične
opcije in ne uničevati projektov
ter programov, za katere se ti
neargumentirano poraja senca
dvoma.

Ž

al v Svetniški skupini Socialnih demokratov
ugotavljamo, da vsi svetniki ne gojijo teh
vrednot. Vrednot, ki so se do neke mere
oblikovale v predhodnem mandatu. Rezultat tega
je, da posamezniki vedno znova odpirajo teme, ki
nimajo nobene povezave z zagotavljanjem kvalitete življenja naših prebivalcev. Vse preveč energije posvečajo iskanju odgovorov na vprašanja
povezana s pripadajočim številom mandatov v
posameznih Svetih in Odborih; s porabo proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin,
pri čemer je celo izražen interes po nenamenski porabi sredstev; s stalnim iskanjem morebitnih napak pri posameznih projektih in to kljub
temu da je bilo pred tem že večkrat dokazano, da
napak ni bilo ...
V naši svetniški skupini se spretno izogibamo
pretiranemu izgubljanju energije pri tovrstnih
tematikah, kar je mogoče pripisati našim izkušnjam, tradiciji in sestavi naše svetniške skupine.
Slednja je namreč zmes mladostne energije in
izkušenj na različnih področjih našega delovanja.

Socialni demokrati smo upravičeno
ponosni, da smo skupaj z našim
županom uspešno oblikovali politiko
vodenja našega mesta in ohranjali
večletno tradicijo sprejemanja
odločitev, usmerjenih v razvoj našega
lepega mesta in zagotavljanje
kvalitete bivanja v našem mestu.
V zadnjem letu smo poleg že
utečenih zadev sprejeli vrsto drugih
pomembnih družbenih odločitev.
S sprejetjem proračuna za leto 2016 smo ohranili višino proračunskih sredstev na vseh ključnih
področjih ter omogočili nadaljnjo stabilno poslovanje brez obremenitev poslovanja preteklega
leta. Še posebej pomembna je ohranitev progra-
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mov in projektov na področjih, ki neposredno
vplivajo na kvaliteto življenja naših prebivalcev.
Zato je bilo pomembno, da proračun ni omejeval ali zaviral delovanja izobraževalnih ustanov,
zdravstva, športnih in kulturnih dejavnosti, ter
kot vedno za Socialne demokrate pomembnega
področja sociale, kjer je ohranitev socialne košarice, po kateri smo v Velenju znani, prioritetnega
pomena. Proračun je omogočal tudi spodbujanje podjetništva, s poudarkom na spodbujanju
Start Up skupnosti ter priprave in zagona novih
investicij, ki so se že začele izvajati ali pa se bodo
pričele izvajati v naslednjih dveh letih. Zagotoviti
visoko socialno stabilnosti, spodbujati podjetništvo in zagon novih investicij ni bilo enostavno in
samoumevno, saj smo bili s strani države deležni
izpada pomembnega deleža prihodkov. Za leto
2016 bi po zakonu namreč naši občini pripadala
povprečnina v višini 652 EUR, Vlada pa je določila
višino povprečnine na prebivalca v višini 522 EUR.
Socialni demokrati smo Vladni odločitvi nasprotovali in podprli predlog sklepa župana o predlogu
spremembe 54., 55. in 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016
in 2017. Dodatna težava pri izpadu prihodkov, s
katero se danes tudi aktivno soočamo, je neizplačilo odškodnin s strani Termoelektrarne Šoštanj.
Tripartitni sporazum, ki je veljaven in je bil med
HSE, TEŠ in MOV podpisan leta 2014, se je izpolnjeval vse do letošnjega leta, ko so podpisniki s
strani energetskih družb čez noč ugotovili, da za
izplačilo odškodnin naj ne bi bilo pravne podlage.
In to ne glede na znani dejstvi, da energetske
družbe v drugih delih Slovenije kljub manjšemu
vplivu na okolje izplačujejo nadomestila, ter na
uspešno iztoženo izplačilo odškodnin zasavskim
kmetom s strani Holdinga Slovenske elektrarne.

Kljub vsem negativnim finančnim vplivom pa
lahko ugotovimo, da smo uspešno zagotovili
stabilno in nemoteno poslovanje občine, ter da
uspešno izvajamo začrtane aktivnosti.

Pri tem je potrebno izpostaviti, da
za uspešnimi programi in vsebinami
ne stoji le denar, temveč predvsem
ideje, energija in ustvarjalnost
posameznikov ter skupnosti.
Mnoge občine so v zadnjem obdobju sprejele
odločitve, s katerimi so črtale olajšave za drugega
otroka kot so počitniške rezervacije, začasni izpisi
in bolnišnična odsotnost. MO Velenje še vedno
ohranja te olajšave, hkrati pa vrtec omogočamo
prav vsem otrokom. Teh je v zadnjih letih praviloma več kot 1.300. V proračunu zagotavljamo
približno 4,3 milijonov EUR namenjenih za financiranje razlike med ceno programa in plačilom
staršev. Kljub velikemu finančnemu bremenu smo
svetniki v drugi polovici leta 2015 potrdili predlog
Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje,
s katerim smo določili dvo- odstotno znižanje cen
programov. Na ta način smo staršem omogočili
plačevanje nižje cene za program, v katerega je
vključen njihov otrok.
V sklopu črpanja finančnih sredstev iz nove
finančne perspektive smo svetniki obravnavali
t.i. »Trajnostno urbano strategijo«, ki je temeljni
pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev. Strategija je bila po ocenah strokovnjakov označena kot
tista, ki je zelo usmerjena v gospodarstvo in odpiranje novih delovnih mest. Ključni projekti, ki smo
jih ob tem izpostavili, so izgradnja Poslovne cone

v Stari vasi, razvoj turističnih projektov in programov na področju jezer, ukrepi na področju trajnostne mobilnosti, prenova starega mestnega jedra
ter energetska sanacija stavb.
Z izgradnjo stanovanj na Gorici je občina pridobila 132 novih stanovanj, namenjenih občanom,
ki izpolnjujejo pogoje za neprofitni najem. Ker
je bila lista upravičencev, dodeljenih s prejšnjim
razpisom, izpraznjena, smo v Svetu MOV podprli
predlog objave novega javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Ob tem je
potrebno vedeti, da je Velenje ena tistih občin,
ki glede na število prebivalcev zagotavlja največje število neprofitnih stanovanj. Teh je danes že
skoraj 900.

Dejstvo je, da je Velenje okolje, v
katerem lahko vse starostne skupine
prepoznajo svoje priložnosti.
Za mlade smo naredili velik korak s sprejemom
Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v
Mestni občini Velenje za obdobje 2016 – 2020.
Izredno pomembno je vedenje, da so dokument
oblikovali mladi, ki so skupaj s strokovnimi službami in organizacijami oblikovali ideje in priložnosti za mlajšo populacijo. Pri tem je poskrbljeno
tudi za rizične skupine mladih. To, da MO Velenje prepoznava pomen mladinskega dela, se kaže
tudi skozi povečanje finančnih sredstev.
Svetniška skupina Socialnih demokratov je na
seji sveta podala predlog podpore o vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo
Republike Slovenije. Na ta način smo izrazili
nasprotovanje liberalizaciji trga storitev oskrbe s
pitno vodo ter se zavzeli za zaščito vode in vodnih
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virov pred privatizacijo. Liberalizacija bi slej kot
prej pripeljala to tega, da bi voda postala izključno
tržna dejavnost in kot takšna bi lahko ogrozila
dostop do vode tistim ljudem, ki živijo v težkih
socialnih razmerah. Na našo pobudo je Svet MO
Velenje pozval Državni zbor Republike Slovenije,
da do poletja 2016 sprejme spremembo Ustave
Republike Slovenije tako, da bo na najvišji ravni
zapisana neodtujljiva pravica do vode za vsakogar. Postopki za spremembo Ustave so danes že
v teku.
Zaradi energetskih učinkov in novih okoljevarstvenih zahtev smo svetniki obravnavali in potrdili
predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v MO
Velenje. Glede na dejstvo, da smo se v preteklem
obdobju soočali z nekaj težavami z odpravljanjem
napak na javni razsvetljavi, upravičeno pričakujemo, da se bodo napake na javni razsvetljavi
hitreje odpravljale. Hkrati bomo v celoti prenovili
javno razsvetljavo, ki je v lasti MO Velenje, pri tem
pa ne bo potrebnih dodatnih proračunskih sredstev, saj se bo investicija poplačevala iz doseženih
energetskih prihrankov.
Z namenom doseganja kakovostne in celovite
turistične ponudbe ter neposrednim pospeševanjem razvoja turizma smo v MO Velenje skupaj
z Občino Šoštanj in Gorenje gostinstvom d.o.o.,
ustanovili Zavod za turizem Šaleške doline. Z
vsakoletnim skrbnim in premišljenim nadgrajevanjem programov in vsebin ter izvedbo začrtanih investicij na območju jezera lahko turizem
postane pomembna gospodarska panoga našega
mesta. Z namenom razvoja trajnostnega turizma
pa smo svetniki podprli sprejem Zelene politike
slovenskega turizma, s katero smo se vključili v
projekt Zelena shema slovenskega turizma za
destinacije. Na ta način smo se zavestno lotili
razvoja turizma na vseh treh ravneh trajnostnega
razvoja, ki ga sestavljajo okoljska, družbena in
ekonomska raven.

Z željo, da v Velenju še intenzivneje
povezujemo izobraževalne programe
s programi gospodarskih in drugih
pravnih subjektov, smo svetniki
obravnavali in potrdili Strategijo
razvoja terciarnega izobraževanja.
Zavedamo se namreč, da bomo lahko samo
z intenzivnim sodelovanjem vseh deležnikov v
procesu izobraževanja, tudi gospodarstva, vzpostavili sistem, ki bo zagotavljal dovolj kvaliteten
mlajši kader in to na tistih področjih, ki omogočajo
in bodo omogočala zaposlitev v Velenju in okolici.
Pomembno je oblikovati dinamičen izobraževalni
proces, ki bo mladim omogočal zadostno število
ur kvalitetnega praktičnega usposabljanja.
V Svetniški skupini Socialnih demokratov bomo
tudi v bodoče ravnali skrbno in odgovorno.
Svojo energijo bomo usmerjali v kvaliteten razvoj
družbe kot celote. Pri tem ne želimo oblikovati politike, ki bi ljudi ločevala, netila spore, ter
postavljala ljudi in dele skupnosti v manj enakopraven položaj. To, da v našem okolju prijateljstvo ne pozna meja, da si ljudje med seboj znamo
pomagati in se spoštovati, je temelj in zagotovilo
našega uspeha v prihodnje. Na te vrednote smo
in moramo biti upravičeno ponosni! Pri tem pa
previdnosti, da nam »ne-prijatelji« tega ne bi
uničili, ni nikoli preveč. }
Peter Dermol,
vodja Svetniške skupine SD
v Svetu MO Velenje

www.sd-velenje.si

Ohranimo

V nadaljevanju podajamo kratke odgovore
na nekaj zavajajočih trditev, ki se v povezavi s to temo najpogosteje pojavljajo v
javnosti.

Ni res. Svet Mestne občine Velenje je sprejel
sklep, v katerem je zapisano: »Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se v izpostavi
azilnega doma na območju Velenja namesti do
največ 30 prosilcev za mednarodno zaščito.«
Državni sekretar je zagotovil, da je v sklepu
zapisano število sprejemljivo tudi za državo in
tudi, da bodo, če bo izpostava azilnega doma v
Velenju, vanjo namestili le pripadnike ranljivih
skupin, torej okoli sedem družin, katerih člani
čakajo na rešitev vloge za mednarodno zaščito.

»Župan dela za hrbtom občank in
občanov.«

»Občina ima denar za begunce, za
domačine pa ne.«

strpnost in solidarnost

N

a 17. seji Sveta Mestne občine Velenje,
ki je potekala 29. novembra 2016, je
državni sekretar Ministrstva za notranje
zadeve Republike Slovenije Boštjan Šefic predstavil aktualne in pričakovane razmere, povezane z begunsko krizo in migrantskim valom ter
aktivnosti in ukrepe, s katerimi se skuša država
kar najbolj uspešno soočiti z njunimi vplivi in
posledicami. Kakor vsaka, je bila tudi tokratna seja občinskega sveta odprta za javnost, in
razpravi, ki je sledila sekretarjevi predstavitvi, je
v sejni dvorani Mestne občine Velenje prisostvovalo kar nekaj občank in občanov, ki so lahko
članicam in članom sveta svoje mnenje tudi
predstavili. V nadaljevanju seje so članice in člani
Sveta Mestne občine Velenje sprejeli sklepe
oziroma zahteve o vzpostavitvi izpostave azilnega doma na območju Velenja.
Vsak, ki sklepe pozna, in vsak, ki se bo z
njimi seznanil zdaj, se mora strinjati s tem,
da je Svet Mestne občine Velenje na prvo
mesto postavil varnost. Varnost občank
in občanov, prebivalk in prebivalcev,
obiskovalk in obiskovalcev pa tudi prosilk
in prosilcev za mednarodno zaščito.

Predlagatelji:
SVETNIŠKE SKUPINE SD, DeSUS, SMC
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji 17. seji 29.
novembra 2016 sprejel naslednje

SKLEPE OZ. ZAHTEVE
o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma
na območju Velenja
1. člen
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s problematiko prosilcev za mednarodno zaščito in namero
o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja. Menimo, da je odločitev Ministrstva za
notranje zadeve, da nas predhodno, pred podpisom
najemne pogodbe, seznani z začetkom postopkov in
povabi k sodelovanju, korektna.
2. člen
Namestitvi prosilcev za mednarodno zaščito na območju Velenja ne nasprotujemo, vendar ugotavljamo,
da trenutno predvideni prostori (poslovno stanovanjska zgradba št. 1504 na parceli 1719/9, k.o. Velenje)
niso primerni za nastanitev prosilcev za mednarodno
zaščito. Prav tako ni primerna lokacija, ki je v neposredni bližini prostora namenjenega turistični dejavnosti. Neprimernost prostorov je bila ugotovljena že
pred letom dni, ko so se iskali prostori za namestitev
beguncev.
3. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da pripravi
dolgoročno strategijo za reševanje problematike
prosilcev za mednarodno zaščito na območju Slovenije.
4. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da kvote
prosilcev za mednarodno zaščito enakomerno razdeli
po celotni Sloveniji. Zgolj v tem primeru smo v projektu
pripravljeni aktivno sodelovati.
5. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da je izpo-

info@sd-velenje.si

»V Velenju bo 150 beguncev.«

Ni res. Župan je takoj ko je prejel pismo državnega sekretarja, v katerem so ga seznanili z
namero o vzpostavitvi izpostave azilnega doma
v Velenju, to pismo takoj posredoval vsem članicam in članom Sveta Mestne občine Velenje ter
predsedniku Sveta Krajevne skupnosti Stara vas,
na območju katere naj bi bila lokacija predvidene
izpostave azilnega doma. Prav tako je informacijo o nameri države na svojih spletnih straneh
nemudoma objavila Mestna občina Velenje.
»Občina bo odprla azilni dom.«
Ni res. Občina ne odpira azilnega doma, občina
tudi nima v lasti nobenega objekta, ki bi ga
lahko namenili za tak ali podoben namen. Ministrstvo za notranje zadeve je dobilo ponudbo
zasebnika. Zasebniki lahko v Republiki Sloveniji s
svojo lastnino ravnajo skladno s svojimi interesi.

stava Azilnega doma na območju Velenja začasne
narave in da se pred morebitno vselitvijo prosilcev
za mednarodno zaščito tako prostori kot okolica
primerno uredijo.
6. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se v izpostavi Azilnega doma na območju Velenja namesti do
največ 30 prosilcev za mednarodno zaščito.
7. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da vzpostavi pogoje in zagotovi finančna sredstva za vključenost prosilcev za mednarodno zaščito v družbo (jezik,
izobraževanje, socialno in zdravstveno varstvo, ipd.)
ter krije vse stroške v zvezi z delovanjem izpostave
Azilnega doma na območju Velenja.
8. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se v
izpostavi Azilnega doma na območju Velenja nastani
izključno ranljive skupine s posebnimi potrebami, ki so
zaprosile za mednarodno zaščito.
9. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se v
izpostavi Azilnega doma na območju Velenja zagotovi
tehnično in fizično 24 urno varovanje ter prisotnost
policije. Prav tako zahtevamo, da se zagotovi varnost
tako prosilcev za mednarodno zaščito kot tudi varnost
občank in občanov mestne občine Velenje.
10. člen
Od Vlade Republike Slovenije zahtevamo, da zagotovi
sprotno in vnaprejšnje obveščanje krajanov Krajevne
skupnosti Stara vas o vseh postopkih in aktivnostih, ki
se nanašajo na izpostavo Azilnega doma na območju
Velenja, Mestna občina Velenje pa bo še naprej sprotno obveščala občanke in občane.
11. člen
Svet Mestne občine Velenje poziva Ministrstvo za
notranje zadeve, da odstopi od namere po vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja in
o tem seznani Svet Mestne občine Velenje, v kolikor
ne bodo še posebej izpolnjeni pogoji 2., 6. in 7. člena
sklepa oziroma zahtev o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja.
12. člen
Ti sklepi začnejo veljati z dnem sprejema in se objavijo

Ni res. Izpostava azilnega doma je strošek
države. Azilni dom deluje skladno s precizno
določenimi pogoji in pravili, ki se jih morajo
držati vsi uporabniki. Smo pa prepričani, da je
Mestna občina Velenje v sodelovanju s prostovoljskimi in humanitarnimi organizacijami
vedno sposobna zagotoviti učinkovito in ustrezno pomoč vsem tistim, ki pomoč potrebujejo.
»Medse bomo sprejeli posiljevalce in
kriminalce.«
Je res potrebno odgovoriti: »Ni res!«? V
velenjsko izpostavo azilnega doma, če bo ta
odprta, bodo nameščene družine. Seveda
to samo po sebi ni stoodstotno zagotovilo,
da bi med njimi ne moglo biti nikogar, ki bi
kdaj lahko prišel v navzkrižje z zakonom. Toda
– lahko morda to trdimo za naše, velenjske,
družine? }
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Velenje, 29. november 2016
Bojan KONTIČ,
župan Mestne občine Velenje

OBRAZLOŽITEV:
Zavedajoč se dejstva, da so prosilci za mednarodno zaščito prisotni v Sloveniji in da se je država,
skladno z dogovori znotraj Evropske unije zavezala
za sprejem določenega števila prosilcev, v izogib
težavam, ki smo jih v preteklem letu imeli z begunci,
izražamo (pod določenimi pogoji) svojo pripravljenost sodelovati v projektu iskanja najustreznejših rešitev. Pri tem vztrajamo, da vlada sprejme
strategijo, ki bo omogočila pravično porazdelitev
bremen, varnost tako prosilcev kot tudi prebivalcev
na dogovorjenih območjih in njihovo uspešno integracijo v družbo. Ne pristajamo na rešitve, ki bodo
temeljile na bolj ali manj glasnem nasprotovanju
občank in občanov.
V zadnjem letu so dogodki v Evropi med ljudmi
sprožili strah, tako zase kot za svoje najbližje.
Diskriminacijo in sovražno nastrojenost srečujemo
na vsakem koraku. Ocenjujemo, da pristojni organi
niso vodili aktivnosti na primeren način, ki bi predstavil tudi naše izkušnje s prosilci za mednarodno
zaščito in hkrati mednarodne zaveze, ki smo jih
sprejeli. Prav tako politika grobo izkorišča težave
tistih, ki so morali zapustiti dom z namenom rešiti
svoja življenja, za nabiranje volilnih simpatij. Prepričani smo, da na podlagi negativnih informacij, ki
nam jih dnevno dozirajo, ni kraja v Sloveniji, ki bi
prosilce za mednarodno zaščito z navdušenjem
sprejel. Velenje ni nikakršna izjema, smo pa pripravljeni ob zgoraj navedenih pogojih aktivno sodelovati pri razreševanju nastale situacije. }
Peter Dermol, l.r., Vodja svetniške skupine SD
Srečko Korošec, l.r., Vodja svetniške skupine DeSUS
Saša Koprivec, l. r., Vodja svetniške skupine SMC
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Različnost nas povezuje – iz drugačnosti se učimo
Slovenija je pisana, raznolika,
multikulturna, to pa velja tudi
za naše mesto Velenje. Začetki
priseljevanj in aktivnejšega
tvorjenja barv multikulturnosti
slovenskega prostora in s tem
tudi našega mesta se začne v
sedemdesetih letih.

Z

aradi razcveta gospodarstva si je veliko ljudi iz držav
nekdanje Jugoslavije tukaj
ustvarilo svoj dom. Z migracijami
ne prihaja samo do demografskih
sprememb. Migranti s seboj prinašajo svojo kulturo, vero in običaje.
To povzroča mešanje različnih kultur

na enem prostoru. Temeljni povezovalni element multikulturnosti je
odnos, odnos do nas samih in ostalih
udeležencev družbenega okolja.
Odnosi določajo naša življenja, so naš
največji izziv in življenjska ''učilnica''.
Odnosi so zrcalo nam in okolici. Kaj
zrcalo govori današnjemu človeku?
Človek se pravzaprav velikokrat
izogiba pogledu v zrcalo, saj mu bo
to razkrilo samega sebe. Nedvomno
so zvesti spremljevalci multikulturnosti različni stereotipi in predsodki,
proti katerim ni odporno nobeno
družbeno okolje. So plod posploševanja, nevednosti, izogibanja stikom

in odpora do realne argumentacije.
Če smo včasih predsodke do drugih
izražali glasneje, jih danes velika
večina zadržuje in hrani zase. To je
posledica aktivnega procesa individualizacije, saj se sodoben posameznik
ne želi izpostavljati in njegove dvome
spremljajo krhka čustva. Poleg tega
danes različne predsodke o drugih
skušamo opravičiti z različnimi liberalnimi frazami, kot so demokracija,
zakoni, odgovornost, svoboda govora
ipd. Vendar je potrebno opozoriti,
da svoboda govora ne vključuje in
ne dovoli brezobzirnega poniževanja drugih in drugačnih z namenom

opravičevanja lastne vesti.
Možnost izhoda obstaja, začarani
krog ni sklenjen. Dokler se vsak posameznik pri sebi ne bo zavedal, da nas
različnost povezuje in bogati, je težko
pričakovati konkreten napredek.
Potrebno je krepiti vrednote multikulturnosti, dvigovati raven osveščenosti o različnosti kultur, pomenu
dobrih medkulturnih odnosov in
medkulturnega sobivanja. Mestna
občina Velenje je primer dobre
prakse, vendar je področje sobivanja
neizčrpno in tako pomembno, da
je vedno znova potrebno poudarjati
njegov pomen. Vsi skupaj spodbu-

Dejanja, ne samo besede
Socialni demokrati si želimo pri vodenju lokalne politike aktivno sodelovati z zainteresirano javnostjo na različnih področjih. Le tako je
mogoče sprejemati odločitve, ki jih narekujejo potrebe tukaj živečega prebivalstva. Primer dobre prakse delovanja, ki ga je uvedel Strokovni
svet za socialna vprašanja, smo v letošnjem letu prenesli tudi na Strokovni svet za gospodarski razvoj, Strokovni svet za izobraževanje,
kulturo in šport ter Strokovni svet za okolje in prostor. Področje zdravstva pa smo priključili Strokovnemu svetu za socialna vprašanja.

Z

aktivnostmi, ki jih izvajamo, smo večkrat
dokazali, da lahko ustvarjamo dodano družbeno vrednost, pri čemer igrajo pomembno
vlogo ljudje, ki socialdemokratsko politiko »ZA
LJUDI« nosijo v srcu.
Delovanje Strokovnih svetov je odprto,
kar pomeni, da se lahko v njihovo delovanje
vključite vsi, ki si tega želite.
Zrelost naše družbe lahko merimo po tem,
kako skrbi za svoje najšibkejše člane. V zreli
družbi hitrost karavane določa najšibkejši član, v
nezreli pa je najšibkejši hrana vsem.

Strokovni svet za socialna in
zdravstvena vprašanja

Ekipo, ki deluje v
okviru Strokovnega
sveta, sestavljamo
ljudje, ki svoje aktivnosti zastavljamo
tako, da pomagamo
posameznikom, družinam in skupinam, ki
jih je usoda pripeljala
v težke življenjske
situacije.
Že od leta 2014 aktivno sodelujemo v projektu
Viški hrane (skupaj z Lions klubom Velenje,
Rotary klubom Velenje in Območnim združenjem
Rdečega križa Velenje), katerega glavni namen je
organizirati prevzem in predajo dnevno donirane
hrane, ki je pred iztekom roka uporabnosti in bi
jo drugače trgovci ob koncu dneva dali v uničenje. Prostovoljci viške hrane vsak večer dostavimo
v zbiralnico, kjer jo primerno shranimo do jutra.
Zjutraj hrano izmenično prevzamejo člani različnih društev in jo razdelijo socialno ogroženim.
Tako je bilo v lanskem letu razdeljenih 18 ton
viškov hrane, njihova vrednost pa znaša več kot
81 tisoč evrov.
Ob mednarodnem dnevu brezdomcev smo
v Centru Hiša Velenje pripravili kuharski dvoboj
v pripravi golaža. Ob tovrstnih akcijah namreč
vedno znova ugotavljamo, da je največ, kar lahko
podarimo sočloveku naš čas, ki ga kvalitetno
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preživimo skupaj in da so to ljudje, ki teoretično
nimajo nič, a vendar v sebi nosijo največja bogastva – iskrenost, srčnost in dobroto.
Na drugi strani izstopa problem današnjega
načina življenja, ko razpolagamo z materialnimi
dobrinami, primanjkuje pa nam hrane za dušo –
časa, ki ga preživimo z ljudmi, ki so nam najbližje
– z družino. Tako smo v mesecu maju organizirali
dogodek Sprehod družin in na ta način starše
spodbudili k zdravemu in kvalitetnemu preživljanju prostega časa s svojimi otroki. Sprehodili smo
se do Velenjskega gradu, kjer smo skupaj ustvarjali in tekmovali v športnih igrah, na koncu pa si
privoščili še družinski sladoled.
1. decembra smo pripravili tradicionalno akcijo
ob Mednarodnem dnevu boja proti AIDS-u.
Ana Anžej, predsednica

Strokovni svet za izobraževanje, kulturo in šport
Strokovni svet za
izobraževanje, kulturo
in šport sestavljamo
člani različnih področij, kjer se ukvarjamo
z realnimi problemi,
s katerimi se sooča
sedanja družba. Te so
praviloma povezane s
spremembo družbenih
navad, razvojem informatizacije in digitalizacije,
pomanjkanjem športne aktivacije pri različnih
starostnih skupinah, demografskimi spremembami, migracijami ipd.
Člani Strokovnega sveta smo v mesecu juniju
na zelenici v gimnazijskem parku pripravili dogodek Velefit – zdrav življenjski slog. S pomočjo strokovnih sodelavcev smo predstavili pravilno
uporabo fitnes naprav na prostem, ki so dostopne vsem in omogočajo brezplačno uporabo.
Poudarek je bil na osveščanju in zavedanju, kako
pomembna je športna aktivnost posameznika,
tako za osebno počutje kot tudi za poslovno
uspešnost.

V Galeriji Velenje smo v mesecu septembru
organizirali strokovni posvet na temo Športno vzgojnega kartona, kjer smo spregovorili o
pomenu gibanja ter rezultatih telesnih in gibalnih sposobnosti naših otrok. Ugotovitve kažejo,
da smo na tem področju nekoliko slabši, kot bi si
želeli. Iz tega razloga bo Strokovni svet nadaljeval z aktivnostmi, ki pozitivno vplivajo na gibalne
sposobnosti naših otrok, pri čemer je najpomembneje, da se tega zavedamo vsi, ki posredno
ali neposredno vplivamo na razvoj naših otrok
(starši, ravnatelji, profesorji, vzgojitelji, društva in
organizacije ipd.).
Velenje je znano kot multikulturno mesto, saj
se je ob gradnji in intenzivnem razvoju mesta
sem preselilo in si tukaj ustvarilo družine mnogo
ljudi iz držav bivše skupne države. Ne glede na
različnosti priseljenih ljudi smo vedno znali živeti v
sožitju, z vodilom, da prijateljstvo tukaj ne pozna
meja. V Strokovnem svetu smo organizirali okroglo mizo na temo Različnost nas povezuje –
medkulturni dialog. Na dogodku so sodelovali
predstavniki različnih verskih skupnosti, spregovorili pa so o raznolikosti ver in prepričanj s stališča svobode, o strpnosti in varnosti ter njihovem
počutju in možnosti delovanja v Velenju.

jajmo otroke, mlade in ostale občane,
da izrazijo svoja videnja, pozitivna
mnenja in opažanja o tem, kako
lahko širijo vrednote multikulturnosti in prispevajo k dobrim medkulturnim odnosom v šolah, družinah,
kraju, lokalni skupnosti, kjer živijo, ali
širše v Sloveniji. Multikulturalizem je
zavedanje, da je družba sestavljena iz
različnih skupnosti, ki živijo druga ob
drugi, ne pa nujno druga z drugo. Ne
bojmo se drugačnosti, spodbujajmo
različnost! }
Mersad Dervišević,
svetnik SD v Svetu MO Velenje

razvoj obstoječih poslovnih subjektov, spodbujanje mladih podjetnikov in Start:up skupnosti,
spodbujanje in iskanje primernih rešitev za razvoj
turizma, podpiranje čim hitrejše izgradnje tretje
razvojne osi, podpiranje širitve obstoječih in izgradnjo novih poslovnih con ipd.
Ker velja turizem za eno najhitreje rastočih
gospodarskih dejavnosti tako v svetovnem merilu
kot tudi v Velenju in ker se ravno v tem obdobju
pripravlja Strategija razvoja turizma v MO Velenje, je Strokovni svet v mesecu novembru organiziral strokovni posvet na temo turizma. Pri tem
smo skupaj s strokovnjaki izpostavili dosedanje
uspehe in dosežke turizma v Velenju ter opredelili nadaljnje priložnosti razvoja turizma s ciljem,
da postane turizem pomembna panoga, ki bo
prispevala k gospodarskemu razvoju in ustvarjanju novih delovnih mest.
Na spletni strani www.sd-velenje.si smo pričeli
z urejanjem spletnega portala »Podjetniški
kotiček«, kjer bomo nudili aktualne informacije
podjetnikom, ki že poslujejo ali šele stopajo na
podjetniško pot.
mag. Gašper Škarja, predsednik

Strokovni svet za okolje in
prostor

Strokovni svet za

Delovanje Strokovnega sveta je usmerjeno v izvedbo aktivnosti, ki pomembno
vplivajo na urejenost
našega
življenjskega
okolja in na osveščanje
naših prebivalcev, kako
skrbeti za okolje, pri
čemer moramo misliti
in znati poskrbeti tudi za prihodnje generacije.

Skrb in ustvarjanje pogojev za razvoj
gospodarstva in podjetništva je ključno za
zagotavljanje socialne
stabilnosti. Velenje kot
gospodarsko središče
mora temu področju
namenjati vso svojo
pozornost. Strokovni
svet se želi aktivno soočati s posameznimi aktualnimi vprašanji in problemi s področja gospodarstva, ki posledično vplivajo na delovna mesta v
Velenju. Področje delovanja zajema ustvarjanje
zadovoljivih pogojev za obstanek in nadaljnji

Strokovni svet je v mesecu oktobru izvedel zelo
odmeven in uspešen projekt z naslovom »Ne
pozabi! Ponovno uporabi!«. Namen projekta
je bil osvestiti sedanjo družbo, da vsak odpadek le ni odpadek ter da se tudi odpadki lahko
ponovno uporabijo. V sodelovanju s Centrom
ponovne uporabe smo zbirali rabljeno opremo za
dom in gospodinjstvo, šport ter otroško opremo,
ki bo dostopna ljudem, ki tovrstno opremo potrebujejo. Zahvaljujemo se vsem, ki so v sklopu
tega projekta podarili opremo Centru ponovne
uporabe. Med njimi je bila tudi ministrica za
obrambo Republike Slovenije Andreja Katič. Za
glasbeni vložek je poskrbela rock zasedba Uroš
Planinc Group. }
Uroš Planinc, predsednik

Tanja Tomažič, predsednica

gospodarski razvoj

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si
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Forum starejših
Socialni demokrati smo stranka
z več kot 150-letno tradicijo.
Skozi to obdobje se je izoblikovala prepoznavna politika,
katere vrednote so usmerjene
v zagotavljanje dostojanstva
in medsebojnega spoštovanja.
Zasluge zato gre pripisati tistim, ki so takšno politiko oblikovali in svoje izkušnje uspešno
prenašali v naslednje rodove.
Z namenom nadaljnjega kvalitetnega prenosa izkušenj ter

oblikovanjem stališč na področju pravic do starejših je bil v
mesecu decembru 2015 ustanovljen Forum starejših SD Slovenije. Sestavljajo ga starejši člani
in članice naše stranke.
Predsedstvo Foruma je v spomladanskem
času letošnjega leta sprejelo okvirni Program
aktivnosti, ki se opira na vprašanja: Ali je
delo, ki ga opravljamo, koristno in pravično?
Ali naše delo temelji na resnici in dejstvih? Ali
so naše aktivnosti dobre za posameznika in
družbo?

E

nako smo postopali
na občinski ravni,
kjer je predsedstvo s
sklepom ustanovilo forum
starejših znotraj občinske
organizacije SD Velenje. Forum
je že pričel z aktivnostmi in
pripravo programa, vezanega
na vprašanja starejših in
upokojencev. Programske
vsebine so usmerjene v
utrjevanje socialdemokratskih
vrednot, ohranitev zakonsko
določenih pravic upokojencev in
invalidov ter medgeneracijskega
sodelovanja. }
Karl Drago Seme,
član predsedstva Foruma
starejših SD Slovenije

Zgodbe moje mladosti

briga za Velenje. Res je veliko naredi tudi za
lepoto Velenja. Poskrbel je, da je vse bolj mestno,
pa vendar imamo dovolj zelenih površin, tako
da imamo še vedno občutek, da smo povezani
z naravo. Prej pa je za moderno Velenje veliko
naredil gospod Nestl Žgank.«

Čudovitega jesenskega dne sem imela priložnost spoznati najstarejšo članico Socialnih
demokratov Velenje. Izjemna ženska, ki je
v življenju prestala veliko hudega, pa vendar o svojih izkušnjah govori s pozitivnim
pridihom in polno mero optimizma. Gospa
Elfrida Ambrožič, kot sama pravi, izhaja iz
100% socialistične družine. Kot otroka jo je
za včlanitev v Zvezo komunistične mladine
Jugoslavije navdihnil napis: »Proletarci vseh
dežel, združite se!«. Do leta 1947 je aktivno
delovala v SKOJ-u, kjer je bila nekaj časa tudi
sekretarka. Aprila 1947 pa je, zaradi let, prešla v Komunistično partijo Jugoslavije (KPJ).

B

ila je prva slovenska učiteljica v Brkinih.
Svojo poklicno pot je nadaljevala v Borovnici, Ljubljani in Senovem. Ob uradni otvoritvi ceste Arja vas – Velenje, 1.9.1961, je z možem
prišla v Velenje, kjer je tudi ostala in si ustvarila
družino.
V času županovanja Nestla Žganka je delovala
tudi v takratni skupščini občine Velenje in kot
sama pravi, verjame, da so delali dobro, saj nihče
ni gledal na lastne interese. Misli so se kresale le o
vsebini in vsi v skupščini so delali v dobrobit Velenja in prebivalcev. V desetih letih opravljanja funkcije odbornice v skupščini občine Velenje je vedno
prisluhnila ljudem in znala razumeti stisko ljudi.
Kot članica Odbora za otroško varstvo je veliko
energije usmerila v izgradnjo vrtcev in pravično
plačilno lestvico. Predstavitev in prepoznavanje
Velenja in Jugoslavije v svetovnem merilu je dosegla s prireditvijo za otroke z naslovom Mednarodna jugoslovanska vas, ki je potekala en mesec.
Kot sekretarka Zveze prijateljev mladine Velenje
je imela veliko posluha za mladostnike. Nesebično se je razdajala tudi v Pionirski organizaciji.
Odkritosrčna 91-letna Hrastničanka je velik
del svojega življenja preživela v Velenju in v njem
zgradila pomembne temelje, na katerih še vedno
slonimo.

www.sd-velenje.si

Elfrida
Ambrožič

Kakšno je bilo mesto v času, ko ste prišli v
Velenje?
»Velenje je bilo pusto. Ljudje so se zapirali v
svoje domove, kljub temu da so v Velenje prihajale dobre kulturniške skupine. Ko sem stopila na
balkon, sem videla samo pusto fotografijo, kjer ni
bilo ljudi. Motilo me je, da so vse travnate površine zaščitene z žico, kjer je bil napis: »Hoditi po
travi, se spodobi kravi«, kar se mi je zdelo nekulturno in neumestno. Ni bilo drevja. Velenje so
sprva želeli zgraditi na angleški način, s samimi
pustimi travnatimi površinami, brez dreves, brez
rož. To mi ni bilo všeč, kar sem tudi povedala
takratnemu županu Nestlu Žganku, s katerim sva
si bila velikokrat v laseh, ker sem vedno povedala,
kaj si mislim, pa me je kljub temu zelo spoštoval.«
Kako se, po vašem mnenju razlikuje
Velenje, v katerega ste prišli, od Velenja, ki
ga poznate danes?
»Velenje je med slovenskimi mesti zvezdnica.
Veliko je narejenega za ljudi, to je tradicija v Velenju. Nenehno se ureja in zato so ljudje zadovoljni.

info@sd-velenje.si

Veliko je prireditev, zlasti sedaj, ko je urejena
Mestna plaža. Bi rekla, da je glavnina ljudi tukaj
zadovoljnih.«
Imeli ste priložnost opazovati razvoj
mesta Velenje v mesto moderne. Mesto
se je zaradi industrializacije močno začelo
razvijati konec petdesetih let prejšnjega
stoletja. Kako je to po vašem mnenju
vplivalo na prebivalce Velenja?
»Industrializacija je prispevala k neodvisnosti
žensk, saj je bilo kar 49% žensk zaposlenih, tako
da je tudi družina ekonomsko rasla. Delo je dobil
vsak, ki je želel delati. Kdor ni delal, je bil »delomrznež«. To so bili taki časi. Menim, da sta za
delovna mesta v Velenju veliko naredila rudnik in
Gorenje. Velenje je takrat bilo na tretjem mestu
po bruto osebnem dohodku. To pove, da je Velenje imelo svoj ugled v Sloveniji.«
Kdo je po vašem mnenju najbolj zaslužen za
podobo novega, modernega Velenja?
»Ja, za moderno Velenje, kot je zdaj, je zaslužen župan Bojan Kontič. Župan Kontič se zelo

Velenje je zaradi razcveta rudarstva izgubilo
precejšen delež zemljišč in vasi. Ljudje so
bili primorani zapustili svoje domove v
dobrobit razvoja Velenja in rudarstva. Kako
ste takrat poskrbeli za te ljudi?
»Ta jezera in vdori, ki so nastali, je vso Velenje
moralo samo sanirati. Republika ni nikoli pomagala. To je bilo krivično. Velenje bi moralo takrat
dobiti odškodnine, pa jih ni. Ne vem, ali so bili
časi takšni ali ni bilo denarja. Ampak, borili smo
se pa za to, da bi dobili odškodnine. Veliko smo
se pogovarjali o vdorih in o cerkvi v Šoštanju, pa
pokopališče je bilo treba prestaviti. Da ne govorim o Družmirju. To je bilo boleče za ljudi. To ni
bilo prav. Vsi župani so se trudili, da bi se ti vdori
sanirali in da bi to pokrajino kultivirali. Borili smo
se za odškodnine, tako odborniki kot tudi župani,
pa ni bilo uspeha.«
Kaj bi radi za konec, sporočili svojim
sokrajanom, Velenjčankam in Velenjčanom?
»Ne smemo pozabiti, kako smo živeli v bivši
državi, saj Jugoslavija ni bila slaba, bila je močna
država. Vse je bilo naše, sedaj smo pa to izgubili. Tudi gospodarski trg, ki je bil zelo stabilen,
smo izgubili. Zdi se mi pomembno, da bi delavci
priključili naši organizaciji, saj je edino naša organizacija tista, ki se trudi, da bi sociala zmagala, ne
samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu. Če bomo
mi bogati in sosedi revni, potem tudi mi ne bomo
srečni. Svet bi moral živeti po socialnih načelih,
zato si želim, da bi naša organizacija postala
tako močna, da bi lahko strla ta kapitalizem, ki
je prinesel veliko nesreče zaradi svojega pohlepa,
brezsrčnosti in izkoriščanja ljudi. Dokler kapitalizem ne bo strt, svet ne bo lepo živel.« }
Aleksandra Vasiljević,
svetnica SD v Svetu MO Velenje
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Razvojna os. Zakaj ZA?
Edina stalnica v življenju našega planeta
so spremembe. Da se v evolucijskem procesu razvoja naše družbe in posameznika
nenehno spreminja vse, je bolj ali manj jasno
ves čas zgodovinskega razvoja. Stari Grki
so to vrsto dinamike poimenovali patha rei
– vse se giblje. Toda neredko v zgodovini je
bilo to, na videz samoumevno spoznanje, za
marsikoga pretežko, nesprejemljivo, nekaj,
proti čemur se je potrebno boriti. Povedano
drugače, kljub temu, da se kolo napredka
in življenja nenehno giblje in vrti, se vedno
najdejo tudi takšni, ki bi želeli, da obstane
na mestu. Tako so bile vse velike in majhne
spremembe, evolucije in revolucije, pospremljene tudi z reakcijo, ki jim je nasprotovala,
ki je v razvoju in spremembah videla ogrožanje lastnega načina življenja, krajine, družbe,
skratka spremembo, ki bo neobhodno posegla v (ne)udobje vsakdana, ki je bil do tedaj
poznan in razumljen kot ‘normalen’.

T

ako se je, kar je danes povsem nepredstavljivo, dogajalo, da so ljudje ob pojavu
radijskih sprejemnikov v njih prepoznali
črno magijo, v železnici jeklenega hudiča, prve
prevode Svetega pisma pa so razumeli kot ogrožanje tradicije Cerkve in verovanja v Kristusa.
Danes nas radio spremlja na vsakem koraku, železnice in vlaki so eden izmed ključnih kazalnikov
razvoja, branje verskih knjig v lastnem jeziku pa
je večinoma razumljeno kot nekaj osnovnega in
samoumevnega. Podobnih kritik in razmislekov
je tako pogosto povsem razumljivo deležna tudi
umestitev tretje razvojne osi, ki bo Savinjsko-Šaleško dolino ter Koroško povezala s ključ-

nimi logističnimi koridorji, avtocesto in nenazadnje centrom države.
Kakor dejstvo, da se vse giblje, se nam to lahko
zdi samoumevno in popolnoma razumljivo, saj
je čimprejšnja izgradnja hitre ceste temeljnega
pomena za obstanek in nadaljnji razvoj številnih
izvozno naravnanih gospodarskih družb, ki so
bazo za svoj industrijski potencial prepoznale v
naših krajih, tretja razvojna os pa jim omogoča
dolgoročni obstanek v regiji ter hkratno globalno
povezljivost in dostop do logističnih centrov ter s
tem do trgov in ključnih kupcev.

Za ljudi, ki prebivamo v tej regiji, to
pomeni ohranitev obstoječih in razvoj
novih delovnih mest, kar je prav tako
dobro in pomembno, saj bo brez služb
tudi življenje v naših mestih in vaseh
težko obstalo in postopoma izginjalo.
Cesta nenazadnje pomeni tudi to, da bomo
svoje priložnosti lahko iskali širše, ne da bi morali
zaradi novih priložnosti iskati tudi nova bivališča.
Cesta tudi ni priložnost samo za nas, ki jo
najbolj potrebujemo, temveč tudi za vse gospodarstvenike, delavce, študente, dijake, investitorje
in turiste, ki bodo v naše kraje še prišli in prihajali. Gotovo se strinjamo, da bi bila velika škoda,
če bi nas zaobšli ljudje, priložnosti in razvoj. Zato
je toliko težje razumeti, da je mogoče nasprotovati projektu, ki je tako pomemben za kakovost
našega življenja, naš bodoči razvoj in ohranjanje
ter nadgrajevanje gospodarskih priložnosti, ki
jih tako krvavo potrebujemo. Pa vendar zgodovina uči, da moramo tudi nasprotovanja še tako
logičnim in racionalnim projektom, kot je tretja

razvojna os, razumeti in sprejeti strpno, saj je
pogled na izgradnjo te ceste z gledišča nekoga, ki
mu bo presekala kraj bivališča, porušila domačijo,
ali pa zgolj ‘pokvarila razgled’, povsem drugačen
od pogleda nas, ki v cesti vidimo zgolj prednosti, saj bo naš način življenja le nadgradila, izboljšala, ne pa tudi spremenila, vanj posegla, ali celo
trajno uničila nekaj, na kar smo ljudje še posebej
čustveno navezani – dom.

Tako podporo kot ugovor
izgradnji moramo sprejeti strpno,
z razumevanjem in posebno
občutljivostjo.
Konec koncev je želja vseh, ki prebivamo na
tem prostoru, da bi se medsebojno dobro razumeli in da bi ta prostor oblikovali tako, da nam bo
življenje tu v veselje, ponos in navdih. Vendar pa
to ne pomeni, da se smemo ujeti v zanko nenehnega pogovarjanja in odlaganja odločitve. Cesto
potrebujejo, od nje je odvisna prihodnost podjetij, delovnih mest in naše skupnosti.

Zato je ključno, da tudi v razpravah
podpore priznamo pomembnost
prispevka tistih, ki bodo s cesto
izgubili način življenja, krajino in
zemljo, ki so jo obdelovali desetletja.
Razumeti in ustrezno kompenzirati moramo
tudi njihove izgube in priznati višino cene, ki jo
bodo za napredek skupnosti plačali. In v resnici to
za našo dolino ni nič novega.
Ceno energetske neodvisnosti Slovenije so
plačale številne domačije, kmetije, sakralni

objekti in družinski spomini, ki so zaradi posledic rudarjenja za večnost prikovani na dno jezer,
ki danes za vse nas predstavljajo predvsem
čudovito rekreacijsko-turistično krajino, v kateri
prepoznavamo gospodarski potencial ter prostor
obogatitve življenjskega standarda za vse, ki v
naši dolini živimo. Spremembe niso enostavne,
so pa potrebne in nujne in tokrat, čeprav je za
marsikoga težko, moramo napredku omogočiti, da svojo pravico bivanja še naprej išče tudi v
naši dolini. Hitra cesta, dobrodošla, dolgo smo te
nestrpno čakali. }
Jan Škoberne,
poslanec SD v Državnem zboru RS

Novo
vodstvo
Mladega
foruma SD
Šaleške
doline

M

ladi forum Socialnih demokratov
je sodobna socialna demokracija
mladih, ki deluje po načelu, da se z
delom vse ustvarja, da iz svobode vse izhaja
in da se naj s solidarnostjo v skupnosti tudi
vse ureja.

Mitja Kontič je po večletnem vodenju
Mladega foruma SD Šaleške doline
funkcijo predal novemu predsedniku
Klemnu Arliču in podpredsednici
Tjaši Oderlap.
Klemen Arlič,
predsednik
Mladega
foruma SD
Šaleške doline:
»Sem trden
zagovornik
ideje, da vsako
mnenje šteje
in vsak še tako
mali glas lahko
naredi spremembo.
Najslabše kar lahko naredimo je to, da se
ne borimo za svoja prepičanja in za tisto v
kar verjamemo! Ideja katero stranka predstavlja, načela za katerimi stoji in prostor katerega zavzema v politični sferi, odlično sovpadajo z mojo miselnostjo. Zavezal sem se, da
bom funkcijo predsednika Mladega forum SD
Šaleške opravljal po svojih najboljših močeh.
Skupaj s pomlajeno ekipo in somišljeniki se
bomo zavzemali za načela in vrednote demokratičnega socializma. Delovali bomo na
področju mladinske politike tako na lokalnem, kot tudi državnem nivoju.« }
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Zgodba Velenjskega jezera
Od grdega račka do belega laboda
Čas po drugi svetovni vojni. Čas novega začetka.
Čas intenzivnega izkopavanja črnega zlata. Čas,
ko premogovnik daje kruh. Čas, ki terja svoj
davek!
Kot posledica rudarjenja se začnejo ugrezati tla.
Nastane Velenjsko jezero, ki umre, preden je
sploh lahko zaživelo. Duši ga pepel, ki nastaja,
ko premog daje luč naši dolini in naši državi.
Zgodba, o kateri pričajo le še stolpiči Termoelektrarne Šoštanj, ki jih obiskovalec opazi, ko
v poletni vročini zaplava v objem Velenjskega
jezera. S trdim delom in sledenjem načelu trajnostnega ter sonaravnega razvoja je grdi raček,
ki je bil rojen v krčih in bolečinah, danes razprostrl krila belega laboda.
Velenjska plaža je na tekmovanju Best of
summer in Slovenia 2016 prejela naziv najboljši
kraj za kopanje v Sloveniji in se uvrstila pred
reko Nadižo in Bohinjsko jezero. Plažo je v letošnjem letu obiskalo več kot 64 tisoč obiskovalcev
iz Slovenije in tujine.

Turisti in domačini, ki se na plažo lahko
pripeljejo tudi z brezplačnim mestnim
prevozom ali kolesom BICY, lahko
poležavajo na urejeni plaži, zaplavajo v
čisti vodi, se zabavajo na vodnih igralih,
jadrajo, surfajo, SUP-ajo, ali v sončni
zahod zaplujejo s pletno.

Ko noč dobi svojo moč, pa obalo zajamejo
zvoki glasbe iz dveh gostinskih lokalov, ki s
svojo ponudbo ustrežejo tudi najbolj zahtevnim
gostom.
In konec? Živeli so srečno do konca svojih dni …

Ne prepuščamo se sanjarjenju, ampak
s trdim delom in jasnimi cilji pišemo
zgodbe o uspehu, ki bodo Velenjskemu
labodu dale tudi veter, da poleti.

Izjave:

Vuly Nazim, Maldivi

Jovan Maksimović, Velenje

Simon Štumpfel, Velenje

To poletje me
je pozitivno
presenetilo
brezplačno
parkiranje na
Velenjski plaži,
tako sem se
večkrat odločil za
obisk in lenobno
poležavanje na
razgretem soncu, pohvaliti bi moral tudi plažne
delavce, ki so mi vselej zagotovili prost ležalnik.
Le tako naprej in v nove zmage.

Izjemen ambient in
imenitna postrežba
na centralni mestni
plaži Velenje je to
leto dobila novo
dimenzijo. Lahko
vam izrečem le
iskrene pohvale in
čestitke ob odprtju
novega lokala, ki
daje dodano vrednost in razlog več, da se vselej
oglasim na nesramno dobri kavici.

Mateja Hren, Zreče

Cláudia Florença, Funchal

Z družino rada
prihajam na Velenjsko plažo, saj nam
omogoča sprostitev
in zabavo. Hčeri
sta navdušeni nad
vodnimi igrali, z
možem pa uživava
v prijetnem ambientu in kvalitetni
ponudbi storitev.

Velenjska plaža
me je navdušila in
je atrakcija, ki jo
morate doživeti. Je
zabavna in predvsem dostopna
vsakomur. Turistu ponuja široko
paleto aktivnosti in
gostinske ponudbe,
ki so primerne za vse starostne skupine.

V Velenje sem
prišla slučajno, saj
sva se s fantom
odpravljala
v Savinjsko
dolino. Ampak
sem navdušena
nad mestom,
ki združuje
industrijski razvoj
in ogromno možnosti za aktivno preživljanje
prostega časa v naravi. }

Zakaj sem se včlanil v SD?
Edina Mahmutagić
Temeljni razlog
pridružitve
stranki je predvsem interes po
večji vpetosti v
delovanje lokalne
skupnosti in
predvsem interes
do politike.
Razlog za interes
do politike se pojavlja zaradi močne povezave med politiko in upravo. Znanje o javni
upravi sem namreč črpala preteklih pet let,
skozi študij, sedaj pa je čas za udejstvovanje
v samem sistemu.
Stranko socialnih demokratov sicer spremljam že dalj časa, saj ni moč zanemariti njenih
uspehov in rezultatov, ki so usmerjeni v dobrobit mesta in občanov, ki jih stranka postavlja na
prvo mesto. Izrazita je težnja do gospodarskega
uspeha, socialne enakosti in razvoja, tako na
lokalni, kot tudi na nacionalni ravni. Vsi dosedanji rezultati stranke, vera v njeno perspektivnost
ter temeljne programske usmeritve, za katerimi
tudi sama stojim, so me spodbudili k pristopu.

www.sd-velenje.si

Stranki s pristopom prinašam novo energijo, ideje
in dimenzije pogleda na svet. K pristopu pa me
je prav gotovo spodbudila tudi moja osebnost, ki
temelji na ambicioznosti, predanosti,delavnosti
ter usmerjenosti k rezultatom.
Same razmere v današnji družbi tudi niso
rožnate in vpliv krize je vse večji. Menim, da
imamo ljudje v teh razmerah dve možnosti.
Lahko se predamo malodušju in kritiziramo svet
okoli sebe ali pa pričnemo razmišljati kako stvari
reševati in izboljšati razmere z udejstvovanjem.
Kritično se mi zdi predvsem malodušje ljudi in
odnos do neuspeha. Menim, da je neuspeh okoliščina, ki jo človek ustvari sam. Neuspeh prinaša
predvsem preizkus za voljo in željo posameznika.
V mnogih primerih je dokazano, da se zaradi
neuspeha naučimo resnic, ki jih drugače ne bi
poznali. Tudi sama kriza navsezadnje prinaša
nekaj dobrega- zlomi rutino in navade ter prinese
nove priložnosti.
Vsekakor želim v prihodnje prispevati k razvoju
naše družbe in kreiranju družbene realnosti, ki bo
prebivalcem prinesla kakovostnejše življenje ter
graditi na nadaljnjem uspehu Socialnih demokratov.

info@sd-velenje.si

Kristina Matovič
Od leta 2013 do
leta 2016 sem
uživala simpatizersko vlogo. Z
željo vpogleda
od bližje v
organiziranost in
delovanje stranke
sem svojo
simpatizersko
aktivnost potrdila s članstvom leta 2016.
K vključitvi so me prepričale njene ključne
vrednote kot so solidarnost, pravičnost in enakopravnost vseh ljudi. Všeč mi je dejstvo, da se njeni
mejniki povzpenjajo že več kot 150 let. Želim
povedati, da ni stranka, ki menja barvo. Sem
rojena Velenjčanka in menim, da je Velenje daleč
najlepše mesto. Mladim daje možnost sooblikovanja Šaleške doline kot tudi majhne celice sprememb, ki jih družba kot taka potrebuje. Sem
članica Strokovnega sveta za izobraževanje, šport
in kulturo in članica Strokovnega sveta za socialna in zdravstvena vprašanja. Z aktivnim delom
se trudim, da na omenjenem področju sodelujem
ter s svojim znanjem in izkušnjami pripomorem k
uspehu SD in razvoju naše družbe.

Anja Dokl Žnider
Zakaj sem se
včlanila v stranko
SD? Priznam, kar
nekaj časa sem
že razmišljala o
tem. V življenju
si vedno postavljam visoke cilje,
tako v službi kot
tudi zasebno,
nekateri se uresničijo, drugi pač ne.
Ampak nič hudega, treba je le upati, si upati
in ne obupati. Nikoli si nisem želela biti članica
stranke le na papirju ampak tudi aktivno delovati v njej. Prav zaradi tega sem se tudi včlanila
v Strokovni svet za okolje in prostor. S člani sveta
smo skupaj uspešno izpeljali prvi projekt, drugega
pa že imamo v planu realizacije. Snujemo pa že
načrte za nove projekte v katerih mi bo tudi v
veselje sodelovati. }
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Nekaj dosežkov
letošnjega leta

obnovo stanovanj iz letošnjega proračuna namenjenih 400 tisoč evrov. V celoti je bilo adaptiranih 12 stanovanj. V objektu Cesta talcev 18 je v
dvanajstih stanovanjih izvedena zamenjava oken,
sofinancirana je bila tudi sanacija fasade. Prav
tako je izvedenih 10 celotnih sanacij kopalnic in
menjava stavbnega pohištva v 20 stanovanjih.
Mestna občina Velenje je sofinancirala tudi vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah v vseh
objektih, kjer se je več kot 51 % lastnikov odločilo
za investicijsko vzdrževanje.

Okvirje za delovanje Uprave Mestne občine Velenje
določa občinski proračun, ki je tudi v letu 2016
precej investicijsko naravnan. 13.202.571 evrov
oziroma 33,6 % proračuna bo namreč namenjenih
za investicijske odhodke.

POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT GORICA
Mestna občina Velenje je v drugi in tretji etaži garažne hiše Poslovno-stanovanjskega objekta Gorica odkupila 179 parkirnih mest ter za 154
parkirnih mest plačala dokončno odkupno vrednost. Za odkup parkirnih
prostorov je iz proračuna namenjenih 2,075 milijonov evrov. Vsa parkirna
mesta so namenjena za urejanje prometnega režima v coni D.
V skladu s končnim obračunom je bil v letošnjem letu plačan tudi del
kupnine za neprofitna stanovanja na Gorici v višini 559.000 eur. Sklenjene
so najemne pogodbe za vseh 134 neprofitnih stanovanj.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Za naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na
področju oskrbe s toplotno energijo je Mestna občina namenila 1,398 milijonov evrov. Za naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo je namenjenih 989 tisoč evrov. Za
naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda pa 618 tisoč evrov.

NAKUP GASILSKEGA VOZILA

SMUČARSKO-SKAKALNI CENTER
V letu 2013 je zaradi tehnične neustreznosti skakalne naprave in zaradi
neusklajenosti izgrajenega objekta z gradbenim dovoljenjem sprejeta odločitev o porušitvi skakalnice K85. Na tem območju je Mestna občina Velenje
zgradila dve manjši skakalnici (K35 in K55), ki ustrezata novi tehniki skaka-

Mestna občina Velenje je v letu 2016 za končno
plačilo nakupa gasilskega vozila PGD Velenje
namenila 322 tisoč evrov. Novo kombinirano gasilsko vozilo GVC 16/25 je namenjeno za vse gasilske intervencije. Ima rezervoar s črpalko za 2500
litrov vode in ogromno dodatne opreme. Gre za
glavno napadalno vozilo, ki je osnova vseh gasilskih posredovanj. Izdelano je na podvozju Mercedez Benz ATEGO, nadgradnjo je izdelalo podjetje
Rosenbauer Avstrija. Vozilo ki je stalo 429.729,43
evrov je v celoti plačala Mestna občina Velenje in
je bilo prevzeto konec leta 2015. Od tega je bilo
322 tisoč evrov plačanih v letu 2016.

KANALIZACIJSKO OMREŽJE
VINSKA GORA
Na območju Vinske Gore je zgrajena mala
komunalna čistilna naprava. Za 1000 PE in prvi
del kanalizacijskega omrežja Vinska Gora bo
Mestna občina Velenje odštela 370 tisoč evrov.
V prihodnjem letu se bo izgradnja kanalizacije
nadaljevala in bo omogočila priključitev večine hiš
v centru Vinske Gore na javno omrežje.

VZDRŽEVANJE VRTCEV

CESTE
V sklopu koncesije je obnovljena cesta Hrastovec – Cirkovce,
trenutno pa se izvaja tudi obnova ceste v naselje Lipa in Goriške ceste, kjer bo urejena kolesarska steza. V zaključevanju je tudi rekonstrukcija Šlandrove ceste, ki vključuje tudi
izgradnjo pločnika, odsek Malgajeve ceste na Konovem pa
je že obnovljen. V sklopu izgradnje kanalizacije v Bevčah je
obnovljen tudi del ceste Gorica – Bevče v Bevčah. V sklopu
obnove vodovoda Podkraj – Jakec pa je obnovljena tudi cesta
na Jakca. V septembru je obnovljena Meškova cesta na Konovem, v mesecu maju pa asfaltiran 300 m odsek ceste Anclin
v Silovi.
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nja in bosta primerni za trening mlajših
selekcij v ženski in moški konkurenci.
Za izgradnjo II. faze Smučarsko skakalnega centra bomo namenili 589 tisoč
evrov.

OBNOVA STANOVANJ
Trenutno je v občinski lasti 882
stanovanj in 7 bivalnih enot. V želji,
da so stanovanja dobro vzdrževana
in prijetna za bivanje občank in občanov je za investicijsko vzdrževanje in

V Velenju zagotavljamo dobre pogoje na vseh
področjih in ravneh izobraževalne ter vzgojno-varstvene dejavnosti. Za omogočanje kvalitetnega dela in visokega standarda storitev je redno
vzdrževanje objektov nujno potrebno, zato je
Mestna občina Velenje za vzdrževanje objektov
Vrtca Velenje letos namenila približno 320 tisoč
evrov proračunskih sredstev.

MAMOGRAF
Mestna občina Velenje je v proračunu za leto
2016 zagotovila 50. 000 evrov sredstev za soudeležbo pri nakupu novega mamografa za pregledovanje dojk.. }
mag. Iztok Mori,
direktor občinske uprave
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Spremembe dela v Upravi
MO Velenje v 2016
V velenjski občinski upravi
imamo visoko zastavljene
cilje. Ves čas se trudimo
iskati nove poti in našim
občankam in občanom nuditi
čim boljše okolje za bivanje in
ustvarjanje. V letu 2016 smo
uvedli kar nekaj organizacijskih
sprememb, ki vplivajo na
kvaliteto opravljenega dela
in povečanja učinkovitosti
občinske uprave.

M

estna občina Velenje od leta 2010
občankam in občanom z Mestno
blagajno omogoča gotovinsko plačevanje položnic brez provizije. V teh letih je bila
mestna blagajna zelo dobro sprejeta in število
uporabnikov je iz leta v leto naraščalo. Zaradi
tega in zaradi spremembe zakonodaje smo z
mesecem januarjem izvajanje mestne blagajne
prepustili Delavski hranilnici v Velenju. Danes z
zadovoljstvom ugotavljamo, da se je v letošnjem
letu število uporabnikov mestne blagajne v Delavski hranilnici še povečalo in da je bila odločitev
o preselitvi Mestne blagajne v bančno ustanovo
pravilna.
Na začetku leta se je Skupna občinska uprava
Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo
okolja z lokacije na Kopališki 3 preselila v nove
poslovne prostore, ki se nahajajo na naslovu
Koroška cesta 37 b v Velenju. V prostorih na
Kopališki cesti se zdaj nahaja Postaja prometne
policije.

Na pobudo župana Mestne občine
Velenje Bojana Kontiča smo
oblikovali ekipo, ki se bo intenzivneje
ukvarjala z razvojem mestnega
središča in iskanjem novih priložnosti
za revitalizacijo mestnega jedra.
Uvedba organiziranega mestnega marketinga
je eden izmed ključnih ukrepov v procesu revitalizacije mestnih središč in učinkovitega izvajanja
upravljanja s programi, storitvami in lokacijami
v mestnem središču. Mestna občina Velenje je v
okviru projekta City Impulses tudi članica združenja TCM (Town Centre Management).
V letošnjem letu smo povezali informatiko v
delu javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je
Mestna občina Velenje. Služba za informatiko
Mestne občine Velenje je prevzela vzdrževanje, nadzor in svetovanje pri nabavi strojne in
programske strežniške opreme v naših javnih
zavodih. S tem smo bistveno povečali obseg dela
naše službe za informatiko, zagotovili strokoven
in kvaliteten servis našim zavodom in s tem organizacijskim projektom privarčevali dobrih 40.000
evrov na leto.
Konec leta 2015 smo od Elektra Celje uspeli
pridobiti v last infrastrukturo javne razsvetljave
na območju Mestne občine Velenje. S pridobitvijo lastninske pravice nad infrastrukturo je bil
izpolnjen pogoj vlaganja v obnovo in izboljšavo
javne razsvetljave. Tako smo v mesecu avgustu podpisali koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske službe posodobitve in
vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave.
Pogodbo smo podpisali za obdobje 20 let v
vrednosti 776.521,95 evrov (z DDV). Letni prihranek je ocenjen na 50 tisoč evrov oz. 9.631.000
kWh v 20-letnem obdobju. Celotna posodobitev

javne razsvetljave z novejšimi in varčnejšimi svetili
bo opravljena do konca
letošnjega leta, celotna
posodobitev in vzdrževanje javne razsvetljave pa
bo plačana iz prihranka
električne energije, ki
bo nastal zaradi prenove
razsvetljave.
Z mesecem novembrom smo v občinski
upravi sistemizirali dve
delovni mesti občinskega
pravobranilstva. Že pred
tem smo našim zavodom
nudili pravno pomoč
na področju pravnih
storitev, z ustanovitvijo
občinskega pravobranilstva pa bomo lahko naše
zavode zastopali tudi v vseh pravnih postopkih na
sodiščih.
Eden večjih projektov v tem letu je tudi prenos
upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami na
Komunalno podjetje Velenje, ki bo sproveden
do konca letošnjega leta. Odločitev o prenosu
upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami na
Komunalno podjetje Velenje je posledica zahteve
inšpekcijskega nadzora, da se lokalna skupnost
neposredno s tržno dejavnostjo, kamor spada
tudi upravljanje s parkirišči in garažnimi hišami,
ne sme ukvarjati. Skupaj s prenosom dejavnosti
bosta na Komunalno podjetje Velenje prezaposleni dve uslužbenki Mestne občine Velenje.
Da se občinska uprava lahko odziva hitro, strokovno in učinkovito ter posluje v skladu s pričakovanji občanov, jo je potrebno neprestano posodabljati, prenavljati in reorganizirati. V sedanjem
času, času velikih sprememb, mora biti občinska

uprava sposobna odgovoriti na sodobne izzive
današnjega časa, ki zahtevajo, da je vitalna, učinkovita in predvsem stroškovno učinkovita organizacija.

Verjamemo, da smo s takšnimi
projekti na pravi poti, zavedamo pa
se, da nas vsako leto čakajo novi
izzivi in priložnosti, da smo še boljši,
in tega ne smemo zamuditi.
Že za prihodnje leto načrtujemo nove projekte
in delne reorganizacije uprave s ciljem, da poskušamo zmanjševati tako imenovani »upravni«
del občinske uprave in večati število zaposlenih
na delu, ki se ukvarja s projekti, pridobivanjem
evropskih sredstev in z razvojem mesta. }

Laskavi nazivi
Mestna občina Velenje se
ponaša s številnimi nazivi,
na katere smo nadvse
ponosni. Tudi v letu 2016
smo bili kar nekajkrat
nagrajeni.

P

rejeli smo bronasti znak v okviru
projekta Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) – Slovenia
Green, ki poteka pod okriljem Slovenske turistične organizacije. S pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination
se je Velenje na slovenskem, evropskem in globalnem trgu utrdilo kot
okolju in družbi prijazna destinacija.
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Spomladi letos smo na konferenci
Zlati Kamen prejeli tudi priznanje za
razvojno najbolj prodorno občino v
regiji med Koroško in Posavjem. Velenjska plaža, na kateri so v letošnjem letu
zabeležili rekordno obiskanost – 64
tisoč obiskovalcev, je na tekmovanju
»Best of summer in Slovenia 2016«,
ki ga organizira ekipa »InYourPocket«
(mestni vodiči), prejela naziv »Najboljši
kraj za kopanje v Sloveniji«. Z več kot
28% spletnih glasov je bila naša plaža
uvrščena pred reko Nadižo in Bohinjsko jezero. Na istem tekmovanju so tudi
Velenjski grad uvrstili med tri »must
see« gradove v Sloveniji.
Velenje je po zaslugi naših prijaznih
občank in občanov tudi tretja najprijaznejša občina v Sloveniji – po oceni
tujih državljanov v okviru akcije Turi-

mag. Iztok Mori,
direktor občinske uprave

stična patrulja. Odmevno akcijo sta med
junijem in septembrom izvedla Dnevni
časopis Svet 24 s skoraj 120.000 bralci
in Radio Aktual s skoraj 300.000 poslušalci. Turistično patruljo zaradi objektivnosti, izvajajo jo namreč naključni
turisti, podpirata Slovenska turistična
organizacija in Ministrstvo za gospodarstvo in razvoj Republike Slovenije.
Mestna občina Velenje je tudi absolutna zmagovalka letošnjega natečaja En. občina, katerega organizator
je Medijsko-založniška Energetika.NET.
Med vsemi slovenskimi občinami smo
se izkazali z najvišjim številom točk in
najodmevnejšimi projekti. Prejeli smo
kar tri priznanja in sicer za uvrstitev v
superfinale natečaja En.občina 2016,
za energetsko najodmevnejšo občino v
Sloveniji v kategoriji velikih občin in za
absolutno zmago v natečaju En.občina
2016. }
mag. Iztok Mori,
direktor občinske uprave
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Intervju s predsednikom KS Paka pri Velenju

Srečkom Avberškom

Velik problem v naši KS predstavljajo ne kategorizirane ceste, na katere je vezanih le nekaj hiš
(dolžina od 700 do 800 m). Večina takšnih cest
se nahaja na hribovitem področju. Njihovo vzdrževanje je zaradi vsakoletnih nalivov, ki povzročijo
poškodbe cestišča, zahtevno in drago.

V začetku septembra je Mestna
občina Velenje s samostojnim
podjetnikom Vilijem Rošerjem
podpisala pogodbo za izgradnjo
I. faze vodovoda Loke – Jurk
v krajevni skupnosti Paka pri
Velenju.

S pomočjo MO Velenje bomo poskušali poiskati
rešitev in asfaltirali vsaj najbolj kritične odseke.
iO: predsednik krajevne skupnosti ste
že četrti mandat zapored. Kaj bi lahko
najbolj izpostavili, da se je spremenilo v
Paki, na katere dosežke oz. pridobitve
ste najbolj ponosni?

Gre za eno večjih investicij v občini v
letošnjem letu in to je bil dober razlog
za pogovor s Srečkom Avberškom,
predsednikom KS Paka pri Velenju.

Srečko Avberšek: Vsak mandat pomeni eno
poglavje razvoja naše KS. Prvi mandat sem sprejel
leta 2002, ko se je zapirala podružnična osnovna
šola v Paki. Takrat so se tako starši otrok, ki so
obiskovali šolo v Paki , kot ostali krajani strinjali,
da bodo otroci imeli boljše pogoje v matični šoli v
Šaleku. K odločitvi je pripomogel tudi zelo dobro
organiziran šolski prevoz. Objekt, ki so ga leta
1958 zgradili naši starši je še naprej ostal v rokah
krajanov KS Paka. Objekt smo v mojem drugem
mandatu s pomočjo MO Velenje obnovili. Leta
2010 je bila otvoritev Doma krajanov Paka in
športnega igrišča. V tem času so se v KS formirala tudi društva s katerimi dobro sodelujemo in
smo dobra ekipa. Mandat sem tako še podaljšal
mandat, saj če delaš s poštenimi in delovnimi
ljudmi, 14 let hitro mine.

iO: Srečko, konec avgusta ste v krajevni
skupnosti praznovali krajevni praznik.
Podpis pogodbe za izgradnjo I. fazo
vodovoda Loke-Jurk je bil lepo »darilo«
ob praznovanju?
Srečko Avberšek: To je najlepše« darilo« za
krajane naselja Loke-Jurk, seveda če lahko dobro
pitno vodo smatramo za darilo, mislim da je bolj
potreba.

iO: v prvi fazi se bo na vodovod lahko
priključilo 12 hiš, med njimi tudi dve, do
katerih je bilo v zadnjem času potrebno
dovažati vodo s cisterno. S priključitvijo,
se bo življenje tamkajšnjih krajanov
bistveno izboljšalo, mar ne?
Srečko Avberšek: Sigurno! Kar poskusite dan ali
dva preživeti brez pitne vode. Mogoče par besed
o tej investiciji. Iz podatka, da se bo na vodovod
v prvi fazi priključilo 12 hiš, se ne da razbrati o
kako veliki investiciji je govora. Podatek, da je
dolžina vodovoda za teh 12 hiš približno 2700
m in poteka po zelo zahtevnem terenu, pa nam
pričara drugačno sliko.

iO: v sklopu koncesije za ceste, ki jo je
pred leti podpisala Mestna občina Velenje, se je v preteklih letih asfaltiralo oz.
obnovilo kar nekaj cest v kraju, ki so bile
pred obnovo v slabem stanju (Loke-Jurk,
Trebeliško,…). Kako gledate na vse to?
Verjetno ste zadovoljni?
Srečko Avberšek: Lokalne in javne v naši KS so
dobro vzdrževane. Koncesionar skrbi, da so tudi
pozimi, kljub zahtevnemu terenu, ceste dobro
splužene in posute. Potrebno pa je še obnoviti del

ceste na Paškem Kozjaku, in cesto Megalec – Pik-Graška Gora .
iO: pa vendar je verjetno potrebno
postoriti še kaj. Kašne so prioritete v
prihodnjem obdobju?
Srečko Avberšek: Glavna prioriteta za naslednje
leto je izgradnja druge faze vodovoda Loke-Jurk,
s katero bomo tudi drugim krajanom omogočili,
da se priključijo na vodovod.

V dosedanjem delu smo veliko postorili na področju cest. Vse lokalne in javne ceste so namreč
asfaltirane. Zgradila sta se tudi vodovoda Turnšek
in Trebeliško, prav tako tudi kanalizacija v spodnji
Paki , uredila se je pešpot iz Velenja do Doma
krajanov Paka in še bi lahko našteval.
iO: krajevna skupnost je zelo velika,
višinsko razgibana, posledično redko
poseljena. Kdo oz. kaj je tisto kar združuje vaše krajane (društva, ipd.)?
Srečko Avberšek: KS Paka je tretja krajevna
skupnost po velikosti in šele petnajsta po številu
prebivalcev, zato nas zelo veseli dejstvo, da se
prireditev, večino organiziranih skupaj z društvi, ki
delujejo v naši KS (DU Paka, DPM Paka, ŠD Paka
in Aktiv RK Paka) udeleži veliko krajanov.
Ob tej priložnosti bi se zahvalil članom sveta KS
Paka, predsednicama in predsednikoma društev
ter članom društev in vsem krajanom za razumevanje in dobro sodelovanje.
Zahvalil bi se tudi g. Marjanu Hudeju, direktorju
RGP d.o.o Velenje, za sodelovanje in pomoč pri
delovanju KS.
Zahvala pa gre tudi vsem gasilcem, posebno
članom PGD Šalek, saj so se ob poplavah leta
2012 in žledolomu leta 2013, zelo pomagali pri
reševanju in odpravi posledic.
In ne nazadnje se moram zahvaliti tudi g. Bojanu
Kontiču, županu MO Velenje in ostalim sodelavcem na občini za korektno sodelovanje.

iO: Srečko, hvala lepa za pogovor. }
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Izbrani dogodki
letošnjega leta

V okviru delovanja naše
občinske organizacije se
Socialni demokrati Velenje
trudimo narediti čim
več dobrih projektov za
Velenjčanke in Velenjčane.

20. februarja je Občinska organizacija Socialnih demokratov Šoštanj v sodelovanju z Mladim
forumom Šaleške doline in območnim združenjem ZZB za vrednote NOB Velenje organizirala
že XVIII. tradicionalni Kajuhov pohod k Žlebniku. V letu 2016 obeležujemo 72-to obletnico
smrti našega pesnika, borca, narodnega heroja in
sokrajana Karla Destovnika Kajuha. Letos je bila
spominska slovesnost še posebej svečana, saj je
bila slavnostna govornica ministrica za obrambo
Republike Slovenije Andreja Katič, ki je prisotne
opomnila na to, kako velik človek je bil Kajuh. V
spremstvu garde je ob igranju žalostinke Orkestra
Slovenske vojske h Kajuhovemu spomeniku položila tudi venec.

Predsednik Socialnih demokratov in minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan
Židan je v mesecu marcu, skupaj z ekipo obiskal
Velenje in Zgornjo Savinjsko dolino. Ogledal
si je Kmetijsko zadrugo Šaleške doline in se udeležil pogovora z občani v Domu kulture Nazarje.
Beseda je tekla o novostih v kmetijski politiki,
razpisih na področju kmetijstva, noveli Zakona o
kmetijskih zemljiščih in mnogih aktualnih temah
iz ministrovega resorja.
Jan Škoberne, poslanec v Državnem zboru
Republike Slovenije je meseca marca v Velenju
gostil takratno ministrico za kulturo Republike
Slovenije, mag. Julijano Bizjak Mlakar.
Ob mednarodnem dnevu žena, 8. marcu, je
Mladi forum SD Šaleške doline že 16. leto zapored ženam poklonil gledališko predstavo. Tokrat
so si imela priložnost ogledati predstavo Ferija
Lainščka z naslovom Zgodba iz Titovega Velenja.
Vse prisotne je pozdravil Jan Škoberne, poslanec
Socialnih demokratov v Državnem zboru Republike Slovenije.
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Aprila smo se Socialni demokrati Velenje udeležili tradicionalne očiščevalne akcije, ki jo je
organizirala Mestna občina Velenje. Tokrat smo
čistili vpadnice v mesto.
Meseca junija smo ustanovili Forum starejših Socialnih demokratov Velenje, ki bo
pomagal pri oblikovanju stališč, zlasti na področju pravic starejših. S tem želimo okrepiti naše
sodelovanje s starejšo generacijo. Menimo, da so
vprašanja starejših in upokojencev v Sloveniji prav
tako zelo pomembna za nadaljnji celovit razvoj
družbe, zato se Mlademu in Ženskemu forumu
ŠAŠA ter Delavski zvezi pridružuje tudi Forum
starejših Socialnih demokratov Velenje.
Podprli smo peticijo Ohranimo javno šolstvo
in zbirali podpise za ohranitev javnega šolstva.
Zbrane podpise smo predali v Državni zbor Republike Slovenije.
22. oktobra 2016 smo na Cankarjevi ulici v
Velenju organizirali tradicionalni kostanjev
piknik, na katerem smo ob prijetnem druženju
poklepetali o aktualnem dogajanju, si izmenjali
mnenja, izkušnje in postavili tudi nekaj ciljev za
prihodnje leto.«

1. decembra 2015 smo na Cankarjevi ulici
organizirali dogodek ob Dnevu boja proti
aidsu. Dogodek že od leta 2000 organiziramo
v sodelovanju z Mladim forumom SD. Namenjen
je ozaveščanju ljudi o tej zaenkrat neozdravljivi
bolezni, predvsem pa tudi zmanjšanju stigmatizacije obolelih. Z razvojem zdravil, predvsem pa
tudi z ozaveščanjem, je AIDS v zadnjih letih postal
predvsem kronična in ne več smrtonosna bolezen. }
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Za razvedrilo

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

Ime in priimek:
Rojstni datum:
Ulica in hišna št.: 		
Kraj:		
Pošta:		
Domači telefon/GSM:		
E-naslov:
Podpis:

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, december 2016, naklada 10.000 izvodov
Fotografije: Arhiv OO SD Velenje, Alojz Hudarin, Alma Glotić, Rosenbauer.si, Bojan Prelovšek, Bogdan Plaznik,
Gašper Koprivnikar, arhiv Mininstrstva za obrambo RS
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