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Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Zahvaljujemo se vam za pripravljenost in  
aktivno sodelovanje pri našem skupnem projektu 
Koalicija z občani.

Gremo #skupaj #naprej     
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V Velenju tudi v najbolj 
zahtevnem obdobju nismo 

zmanjšali sredstev za nobeno 
področje v pristojnosti občinske 
uprave in prav tako na nobenem 

področju nismo znižali standardov. 

Spoštovani, 
še nekaj mesecev nas loči od konca mandata. Bil 
je to drugi mandat, za katerega ste mi volivke in 
volivci zaupali funkcijo župana. Od prvega se je 
razlikoval predvsem po stopnji pripravljenosti 
članic in članov Sveta Mestne občine Velenje na 
konstruktivno sodelovanje. V obdobju 2010 -2014, 
torej v času mojega prvega županskega mandata, 
je bilo razmerje med koalicijo in opozicijo v 
primerjavi s sedanjim sklicem občinskega sveta 
bistveno bolj naklonjeno opoziciji, a smo delovali 
dosti bolj složno kot nam to uspeva v zadnjem 
obdobju. Večino odločitev, vezanih na oblikovanje 
in uresničevanje občinskega proračuna, smo 
sprejemali soglasno, uskladili smo se o razvojnih 
projektih, enotnega mnenja smo bili o večini 
vprašanj, ki smo jih obravnavali. Tako smo zelo 
uspešno prešli obdobje finančne in gospodarske 
krize, ki se je v večini lokalnih skupnosti odrazila 
močneje, kakor pri nas. 

V Velenju tudi v najbolj zahtevnem obdobju nismo zmanj-
šali sredstev za nobeno področje v pristojnosti občinske 
uprave in prav tako na nobenem področju nismo znižali 

standardov. 

Celo nasprotno. Na področju športa, na primer, smo z večjimi 
vlaganji uspeli nadomestiti izgubo sponzorskih sredstev. Ohra-
nili smo nadstandardne storitve, ki jih (razen redkih izjem) 
druge občine sploh ne poznajo: brezplačne mestne avtobuse, 
brezplačno izposojo mestnih koles, možnost plačevanja polo-
žnic brez provizije, brezplačno pravno svetovanje, brezplačne 
prostore za številna društva, enkratno denarno pomoč … Ob tem 
smo ves čas, odkar vodim občino, tudi veliko investirali. Poso-
dobili, dogradili in nadgradili smo vodovod in drugo komunalno 
infrastrukturo ter ceste, energetsko smo sanirali javne objekte, 
zgradili smo nova stanovanja in garažne hiše, uredili parkirne 
prostore, otroška in športna igrišča ter Velenjsko plažo, preno-
vili promenado in mestno galerijo, podprli mlada podjetja … Za 
vse večje projekte smo pridobili evropska in državna nepovra-
tna sredstva. Na tem in na številnih drugih področjih smo primer 
dobre prakse. To vedo v Sloveniji in v tujini.

Seveda lahko, predvsem v zadnjem času, ko je, kot kaže, neka-
tere že povsem zajelo predvolilno vzdušje, večkrat slišim, kaj vse 
bi še lahko naredili ali pa naredili drugače. Žal stvari niso tako 
preproste, kot se morda zde opazovalcem. Lastnih sredstev za 
večje investicije lokalna skupnost nima (že obvezni lastni deleži 
za projekte v večini primerov terjajo najem kredita), nepovratna 
sredstva pa lahko pridobi le za dobro pripravljene projekte, ki so 
upravičeni do evropskega ali državnega denarja. 

Teme, ki so po zaslugi nekonstruktivnih kritikov ali preslabo 
obveščenih posameznikov v zadnjem času pritegnile največ 
pozornosti javnosti, so štiri. Pa naj jih na kratko osvetlim.

Menda smo naredili premalo na področju turizma. Strinjam se 
s tem, da je (skoraj) vedno mogoče narediti več in bolje. Težko 
pa bi pristal na trditve, da na področju turizma v zadnjem obdo-
bju nismo naredili veliko. Uspešno gradimo sistemske, organiza-
cijske, vsebinske in infrastrukturne temelje za njegov nadaljnji 
razvoj. Dejstvo pa je, da je turizem panoga, v kateri se – vsaj traj-
nejših – učinkov ne doseže hitro. Še posebej ne tam, kjer ne gre 
za tradicionalne in uveljavljene turistične destinacije. V Velenju, 
na primer. 

Menda smo preveč odprti do tujcev. Resnica je žal takšna, da 
lokalna skupnost nima nobenih pristojnosti ali možnosti, s kate-
rimi bi lahko vplivala na globalne migracijske tokove. Pa naj gre 
za begunce ali za ekonomske migrante. Lokalna skupnost lahko 
v obeh primerih le bolj ali manj uspešno reagira na spremenjene 

razmere in bolj ali manj uspešno odgovarja na nova vprašanja, 
ki jih večje število priseljencev prinese. Lokalna skupnost se 
morda lahko odloči tudi za držo: pasivnost ali aktivnost, ksenofo-
bija ali strpnost. Sam se, v katerikoli vlogi že sem, vedno odločim 
za ravnanje, s katerim sprejmem in udejanjim svoj del odgovor-
nosti za iskanje najboljših možnih poti, odgovorov in rešitev. Še 
kako dobro se namreč zavedam, da s prelaganjem odgovornosti 
na druge nanje preložimo tudi pravico do (so)odločanja. Tako 
smo tudi v primeru načrtovane izpostave azilnega doma s sode-
lovanjem in dogovarjanjem ohranili aktivno vlogo partnerja, 
katerega mnenje in zahteve se upoštevajo. Podobno kot vloga 
Mestne občine Velenje v postopkih, vezanih na izpostavo azil-
nega doma, je bilo prevečkrat napačno razumljeno in interpreti-
rano tudi moje »razvpito pismo štirim predsednikom«, s katerim 
sem želel najvišjim predstavnikom države predvsem predstaviti, 
s kakšnimi težavami se zaradi povečevanja števila tujcev, ki pri 
nas žive, a ne govore slovenskega jezika, srečujemo na lokalni 
ravni, in jih opozoriti na pristojnosti države, med katere vseka-
kor sodi tudi sistemsko vključevanje tujcev, ki na legalen način 
prihajajo v Slovenijo, v intenzivne tečaje slovenskega jezika. 
Znanje uradnega jezika in aktivno vključevanje v družbo vseka-
kor morata biti predpogoj za delo in bivanje v državi! Prav tako 
sem predsednika republike, predsednika državnega zbora, pred-
sednika vlade in predsednika državnega sveta pozval k ukre-
pom, ki bodo zagotovili dosledno izvajanje zakona, ki določa 
maksimalno dopustno število prebivalcev na določeno stano-
vanjsko površino. Z njihovimi odzivi sem zadovoljen. V Držav-
nem svetu Republike Slovenije, katerega član sem, smo že odprli 
konstruktivno razpravo, ki bo pripeljala do učinkovitih rešitev. 
Kot se kaže, je bilo še kako prav, da sem se izpostavil in vesel 
sem, da sem se odločil ugrizniti v to kislo jabolko, ki so ga gledali 
vsi, a ga nihče ni hotel vzeti. Četudi me bo to stalo kakšne točke, 
katerih nabiranje mi nekateri tako radi očitajo. 

Enako bi sam lahko očital tistim, ki mi zaradi podpore, ki sem jo 
izrazil projektu TEŠ 6, na vsak način želijo pripisati neodgovorno 
ravnanje ali celo še kaj hujšega. Podporo projektu in razvoju 
energetike v Šaleški dolini, podporo zmanjšanju negativnih vpli-
vov proizvodnje električne energije na okolje in podporo manjši 
energetski odvisnosti Slovenije enačijo s podporo napakam, 
nepravilnostim in kaznivim dejanjem, ki naj bi jih domnevno 
zagrešili tisti, ki so snovali in vodili projekt. Na to seveda ne 
morem pristati. Prav tako kot seveda ne morem prevzeti odgo-
vornosti za počasno in neučinkovito delo organov pregona. Če 
do neke mere morda še lahko razumem takšne in drugačne 

politike, ki v borbi za glasove ne izbirajo 
sredstev za diskvalifikacijo predstavnikov 
drugih političnih opcij, pa res ne morem 
razumeti tistih prebivalcev Šaleške doline, 
ki mislijo ali verjamejo, da bi nam bilo bolje 
brez šestega bloka. Kako bi nam lahko bilo 
bolje? Z zavoženo investicijo, z dvema 
dotrajanima elektrarniškima blokoma, z 
elektrarno in premogovnikom, ki bi ju bilo 
treba v nekaj letih zapreti? Kadar je govora 
o TEŠ 6, je dostikrat slišati besedo zava-
janje. Lahko da ga je kaj bilo. Vsekakor pa 
ne z moje strani, vsekakor ne takšnega, za 
katerega bi vedel. So pa zavajanje gotovo 
trditve, da bi TEŠ ob sedanjih cenah na trgu 
električne energije brez bloka 6 posloval 
rentabilno in da bi lahko, če bi tistega spor-
nega leta 2009 ustavili gradnjo bloka 6, 
lahko obnovili četrti in peti blok. Pa še več 
podobnih bi lahko navedel. Kljub temu da 
vedno več strokovnjakov s področja ener-
getike priznava, da šesti blok šoštanjske 
termoelektrarne Slovenija potrebuje. 

Slovenija, ne glede na to, da je potrebno 
urediti še marsikaj, potrebuje tudi spome-
nike. Potrebuje vse tisto, kar gradi domo-
ljubje in samozavest, kar ohranja narod 
in državo. Torej tudi spoštljiv odnos do 
preteklosti in prednikov. Zato v Velenju 
postavljamo tudi spomenike. Pred nekaj 
meseci smo hvaležnost za narodotvorno 
delovanje z odkritjem spomenika pred 
Vilo Bianca izkazali dr. Karlu Verstovšku, 
pred nekaj dnevi z odkritjem spomenika 

pred glasbeno šolo Franu Korunu Koželjskemu. A je bila nepri-
merno večjega odmeva od obeh dogodkov deležna »novica«, 
da z zelenice ob Titovem trgu ne bomo odstranili spomenika 
Maršal Tito. Šlo je za šolski primer manipulacije z informaci-
jami. S Titovim trgom in Augustinčićevim spomenikom v Velenju 
je (zelo na kratko) tako: večkrat je že bilo izraženo in potrjeno 
večinsko mnenje prebivalk in prebivalcev, da ne čutijo nobene 
potrebe po spremembi imena trga ali odstranitvi kipa oziroma 
jima nasprotujejo; Mestna občina Velenje ves čas skrbi za zgle-
dno urejenost mesta in njegovo postopno posodabljanje; zele-
nica ob Titovem trgu je potrebna prenove, zato je Mestna občina 
Velenje začela s pripravami na to prenovo – v proračunu je zago-
tovila finančna sredstva ter strokovno in laično javnost pozvala 
k oddaji konceptnih predlogov prenove. Izkazalo se je, da bo 
prenova, ki bo skladna z mnenji strokovnjakov, pričakovanji 
občank in občanov ter z vizijo nadaljnjega razvoja mesta, terjala 
več sredstev, kot jih bi lahko zagotovili v proračunu za letošnje 
leto. Tako smo se odločili, da bomo tudi za prenovo okolice Tito-
vega trga pripravili celovit projekt, s katerim bomo kandidirali 
za nepovratna sredstva. Upam, da bomo v naslednjem letu, 
ko bomo praznovali šestdeseto obletnico slovesnega odprtja 
mestnega središča, novi podobi tega dela našega mesta vsaj že 
zelo blizu. 

Za konec naj se le še iskreno zahvalim vsem vam, 
spoštovani občanke in občani, ki ste se odzvali 
vabilu svetniške skupine SD in ste se v vaši krajevni 
skupnosti ali mestni četrti srečali z nami. Hvaležen 
sem vam za vaš čas, za vaša vprašanja, ideje, 
predloge, pobude! Zadovoljen sem, ker boste 
odgovore in komentarje na vse teme, ki ste jih 
izpostavili, lahko našli v tej številki Infoobčana. In 
vesel, ker bomo nekaj želja prebivalk in prebivalcev 
ožjih delov naše lokalne skupnosti uresničili že 
letos. Preostale pa v naslednjih letih. }

Skupaj bomo zmogli!

Bojan Kontič, 
predsednik Občinske organizacije SD Velenje in  

župan Mestne občine Velenje
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Podžupan Mestne občine Velenje in vodja  
svetniške skupine Socialnih demokratov  
v Svetu Mestne občine Velenje  

»Dobrobit Šaleške doline je 
vedno naša prioriteta!«
Socialni demokrati, ki 
zastopamo interese Šaleške 
doline, ne glede na funkcije, ki jih 
opravljamo, vedno delamo v korist 
Velenja in v korist Šaleške doline. 
Četudi nas zato »zmerjajo« s 
Šaleškim lobijem, verjamemo v 
to, da sta zavzemanje za okolje, 
iz katerega izhajamo, ter zaščita 
interesov njegovih prebivalk in 
prebivalcev naša najpomembnejša 
naloga. Samo tako bomo lahko 
ohranili medsebojno zaupanje in 
skupaj dosegli naše skupne cilje. 
Graditi prihodnost, kakršno si 
želimo, ni vedno lahko. Posebej 
težko je, kadar kdo zlorabi tvoje 
zaupanje, kadar ti iz ozkih osebnih 
interesov mečejo polena pod 
noge … Poleg tega se svet z 
neverjetno naglico spreminja in 
na spremembe se je treba znati 
tvorno, umirjeno in premišljeno 
odzvati. Samo tako se lahko 
izognemo negotovosti, samo tako 
lahko ustvarimo pogoje za mirno 
in varno življenje. 

Ne glede na zahtevne izzive sodobnega 
sveta in ne glede na takšne in drugačne 
izkušnje, rezultati našega dela ter uspehi 

in priznanja, ki smo jih dosegli, dokazujejo, da 
smo bili in smo na pravi poti. Pa tudi to, da je še 
kako pomembno, da imamo Socialni demokrati 
iz Šaleške doline svoje predstavnike v vseh 
pomembnih institucijah v državi. Čeprav polo-
žaj Socialnih demokratov v zadnjem mandatu ni 
bil ravno ugoden, smo svoje možnosti izkoristili 
v največji možni meri. Odločno smo zastopali 
lokalne interese, glas naših predstavnikov je 
bil odmeven. Andreja Katič se je kot ministrica 
za obrambo v največji meri posvetila urejanju 
razmer na enem najpomembnejših področij v 
državi – v Slovenski vojski ter sistemu zaščite, 
reševanja in pomoči. Poslanec v državnem 
zboru Jan Škoberne se je med drugim zoper-
stavil nesmiselnemu združevanju Bolnišnice 
Topolšica s Splošno Bolnišnico Celje, zavzel 
se je za sprejem zakona o delavskih odku-
pih, vključenosti predstavnikov zaposlenih in 
sindikatov v nadzorni svet Slovenskega držav-
nega holdinga in še za marsikaj drugega, kar 
je v interesu prebivalcev Šaleške doline ter 
večine državljank in državljanov. Pomembno 
vlogo je na državni ravni odigral tudi velenjski 
župan Bojan Kontič. Kot predsednik Združenja 
mestnih občin Slovenije je bistveno prispeval 
k zvišanju sredstev, ki jih občine za svoje delo-
vanje dobijo od države, lokalne interese pa je 
zastopal tudi kot član Državnega sveta Repu-
blike Slovenije. }

Brez vašega zaupanja nam ne bi 
uspelo! Hvala vam!

Peter Dermol
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Naša koalicija –  
koalicija z občani 
Člani svetniške skupine Socialnih demo-

kratov Velenje smo, tako kot že nekaj 
mandatov doslej, v začetku letošnjega leta 

organizirali tako imenovano Koalicijo z občani, 
v okviru katere smo obiskali velenjske mestne 
četrti in krajevne skupnosti ter se tako ponovno 
»iz prve roke« seznanili z aktualnimi razmerami, 
vzdušjem in življenjem v posameznih ožjih delih 
Velenja. Občanke in občane smo prosili, da 
nam predstavijo svoje poglede na dogajanje v 
lokalni skupnosti, svoje želje po spremembah 
in izboljšavah v našem okolju, pomanjkljivo-
sti, ki jih morda opažajo ter morebitne težave, 
s katerimi se srečujejo. Našo občino sicer zelo 
dobro poznamo, saj stalno pozorno spremljamo 
dogajanje v vseh njenih delih in na vseh podro-
čjih, a Koalicija z občani vedno znova potr-
juje, kako dragocen in pomemben je neposre-
den stik z občani. Koliko laže je po pogovoru 
z njimi opredeliti prednostne naloge! Včasih 
se pokaže, da je lahko kakšna na prvi pogled 
majhna stvar za kakšno okolje, družino, človeka 
zelo pomembna; da bistveno spremeni življe-
nje na bolje, ko jo uredimo. Morda sploh ne 
terja veliko denarja in truda, a jo zaradi obilice 
drugih, večjih, »pomembnejših« nalog lahko 
spregledamo. Skratka, naša koalicija, Koalicija z 
občani, je najboljša koalicija! Vsekakor izjemno 
učinkovit in dober način dela! 

Srečanj, ki smo jih pripravili v okviru leto-
šnje Koalicije z občani, se je udeležilo pribli-
žno 1000 občank in občanov, s katerimi smo 
se pogovarjali o 270 vprašanjih. Vse izposta-
vljene teme smo Socialni demokrati proučili 
ter na podlagi ugotovitev oblikovali okvirno 
časovnico, na podlagi katere bomo izvedli 
ukrepe, opredeljene na podlagi pobud občank 
in občanov. Vse informacije, po katerih smo s 
pomočjo Koalicije z občani zaznali interes, 
podajajmo v tej številki Infoobčana. Ker je kar 
nekaj vprašanj, ki zanimajo občane v vseh ožjih 
delih naše lokalne skupnosti oziroma se doti-
kajo življenja vseh, odgovore nanje podajamo 
z uvodnimi prispevki. Na kratko tako predsta-
vljamo tudi področja, ki sicer niso v pristojno-
sti občinske uprave. V nadaljevanju boste lahko 
poiskali tudi preglednico obravnavanih tem za 
vsako od mestnih četrti in krajevnih skupno-
sti. S konkretnimi pojasnili oziroma odgovori. 
In kar je najpomembnejše: Koalicija z občani 
in ugotovitve, do katerih smo z njeno pomočjo 
prišli, je temelj programa Socialnih demokratov 
za naslednje obdobje. Preslišali nismo nobene 
pobude, prav vse so zajete v naš program! 

Vsem občankam in občanom, vsem 
krajevnim skupnostim in mestnim 
četrtim, ki smo jih obiskali, se res 
prijazno zahvaljujemo za njihovo 
sodelovanje pri pripravi in izvedbi 
Koalicije z občani. Prepričani smo, da 
bomo ob naslednjem obisku v ožjih 
delih naše občine lahko skupaj ocenili 
uspešno opravljene naloge in rezultate 
projektov, ki smo jih s tokratno 
Koalicijo z občani zasnovali skupaj. 

Hitra cesta postaja realnost  


Skladno s Protokolom o izgradnji 3. razvojne 
osi potekajo s predstavniki ministrstva za 
infrastrukturo in Družbe za avtoceste v Repu-
bliki Sloveniji (DARS) obdobni koordinacijski 
sestanki, v okviru katerih se seznanjamo s pote-
kom aktivnosti za realizacijo projekta gradnje 
3. razvojne osi (3RO). Na zadnjem srečanju smo 
izvedeli, da so bile januarja in februarja podpi-
sane pogodbe z izvajalci prenosa lege grad-
bene parcele na teren, za odkupe zemljišč in 
arheološke raziskave na trasi. Prve parcelacije 
naj bi že stekle, saj je bilo rečeno, da se bo to 
zgodilo takoj, ko bodo vremenske razmere to 
dovoljevale. Objavljen je bil tudi že razpis za 
izbor pripravljavca projektne dokumentacije 
(PZI, PGD). Po ocenah DARS naj bi bila pogodba 
z izbranim izvajalcem podpisana do konca 
aprila. Po podpisu pogodbe ima projektant tri 
mesece časa za pripravo gradbeno tehničnega 
odseka, ki pokaže, kakšen bo dejanski poseg 
v prostor. Takrat se začno razgovori z lastniki 
objektov, ki bodo predvideni za rušenje. Glavni 
namen teh razgovorov je seznanitev lastnikov 
z investicijo in njenim predvidenim potekom 
ter z nanjo vezanimi roki za izselitev iz objek-
tov, hkrati pa je to priložnost, da se investitor 
seznani z željami in namerami lastnikov glede 
preselitve, nadomestnih gradenj, nakupov 
nadomestnih objektov in podobno. 

Na območju mestne občine Velenje je za 
rušenje predvidenih 14 objektov v k. o. 
Podkraj in 8 objektov v k. o. Velenje. 

Gradnja prvih odsekov hitre ceste na 3. 
razvojni osi naj bi se pričela najkasneje dve 
leti po podpisu pogodbe s projektanti, torej 
spomladi leta 2020. Že pred tem pa bodo na 
vrsti nekatera od pripravljalnih del. Pristojni 
organi so zatrdili, da s strani Civilne iniciative 
vložena zahteva za presojo ustavnosti in zako-
nitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu 
ne bo zavirala napredovanja projekta. Dogaja-
nje v zvezi s projektom 3RO lahko spremljate 
na spletni strani DARS, za vas pa bomo projekt 
tudi v prihodnje budno spremljali Socialni 
demokrati ter vas o vseh aktualnih dogodkih 
tudi obveščali. 

Termoelektrarna Šoštanj in 
njena »družbena odgovornost« 


Mestna občina Velenje v preteklosti zaradi 
degradacije njenega okolja ni prejemala 
nobene odškodnine. So pa bile odškodnine 
deležne številne druge slovenske občine. Vse 
do leta 2011 je bilo tako. Takrat je župan Mestne 
občine Velenje Bojan Kontič ugotovil, da Občina 
Šoštanj in njene krajevne skupnosti prejemajo 
odškodnino od Termoelektrarne Šoštanj in od 
Premogovnika Velenje, kar je seveda prav. Ni 
pa seveda prav, da Mestna občina Velenje ni 
bila obravnavana enakovredno. Res pa je, da 
so domača energetska podjetja pred letom 
2011 ves čas delovala družbeno odgovorno 
in skrbela za sanacijo okolja ter redno podpi-
rala številne organizacije in društva. Leta 2011 
je Mestna občina Velenje torej uspela doseči 
dogovor s Termoelektrarno Šoštanj in Premo-
govnikom Velenje. Od Premogovnika Velenje 
smo v letih 2011, 2012 in 2013 prejeli 1,29 
milijona evrov, od Termoelektrarne Šoštanj pa 
med letoma 2010 in 2015 3,1 milijona evrov. S 
Termoelektrarno Šoštanj smo leta 2014 podpi-
sali odškodninski sporazum za obdobje treh 
let, po katerem naj bi občina letno prejela 750 
tisoč evrov odškodnine. Ob podpisu spora-
zuma so se vsi podpisniki (Holding Sloven-
ske elektrarne, Termoelektrarna Šoštanj in 
Mestna občina Velenje) tudi zavezali, da bodo 
pred iztekom tega odškodninskega sporazuma 
podpisali nov, dolgoročni sporazum. Žal pa se 
podpisanega dogovora niso vsi držali. Pogodba 
ni realizirana, občina zadnjega obroka dogovor-
jene odškodnine ni prejela. Prav tako pa ener-
getski družbi ne kažeta prav nobenega interesa 
za realizacijo dogovora o podpisu dolgoroč-
nega odškodninskega sporazuma. Še več! V 
obdobju nespoštovanja dogovorov je Termo-
elektrarna Šoštanj toplotno energijo na pragu 
TEŠ podražila za več kot 50 odstotkov in ukinila 
sponzoriranje mnogih društvenih dejavnosti v 
Velenju. Kar ostaja, je njen negativni vpliv na 
naše okolje. 

Ker je župan dolžan izvrševati določila podpi-
sanih pogodb, se seveda ni mogel v imenu 
občank in občanov odločiti, da bi spregledal 
neplačani zadnji obrok odškodnine ali da bi 
samostojno sprejemal odločitve o nadomesti-
tvi odškodnine v drugi obliki. Tako je Mestna 
občina Velenje vložila tožbo za izterjavo odško-
dnine in bo, ker drugače ni šlo, po pravni poti 
zaščitila javni interes.

Socialni demokrati se bomo tudi v 
prihodnje zavzemali za to, da Šaleška 
dolina dobi, kar ji pripada. 

Ne pričakujemo več, kot tisto, kar dobe druge 
občine v Sloveniji. Na primer tiste v Posavju. 
Letno posavske občine zaradi omejene rabe 
prostora dobijo 8,5 milijona evrov, Velenje pa 
je v vseh letih skupaj prejelo 4,4 milijona evrov 
odškodnine! Torej v celotnem obdobju pridobi-
vanja električne energije v Šaleški dolini polo-

vico tistega, kar v Posavju dobijo v enem letu. 
Pa bi posledice delovanja Termoelektrarne 
Šoštanj in Nuklearne elektrarne Krško na okolje 
le stežka primerjali. 

Vsekakor se strinjamo s predstavniki tistih 
krajevnih skupnostih, ki čutijo neposredni vpliv 
proizvodnje električne energije, da odškodnina 
pripada tudi njim. Storiti moramo vse, da bodo 
v prihodnje vse občine v Sloveniji obravnavane 
enakopravno, da bomo poštenih odškodnin 
deležni vsi. Tudi krajevne skupnosti. Za dosego 
tega cilja nam tudi evropske institucije ne bodo 
predaleč! 

Azilnega doma v Velenju ne bo 


Ko je konec leta 2016 tudi Slovenijo dosegel 
begunski val, so se razmere, kakor poprej že v 
številnih evropskih državah, zaostrile tudi pri 
nas. Potrebno je bilo ukrepati. Pomagati ljudem 
v stiski, predvsem pa poskrbeti za varnost 
državljank in državljanov. Tako smo se v Svetu 
Mestne občine Velenje, ne glede na to, da gre 
formalno za naloge in pristojnosti države, odlo-
čili za sodelovanje pri iskanju rešitev v spre-
menjenih razmerah. Zavedali smo se, da lahko 
z aktivnim vključevanjem v reševanje nastalih 
težav najučinkoviteje zaščitimo lokalne inte-
rese in zmanjšamo tveganja, ki jih je s sabo 
prinesla begunska kriza. 

Tako nam je uspelo preprečiti, da 
bi država v Velenje naselila do 150 
azilantov in število azilantov, ki bi 
jih Velenje bilo pripravljeno sprejeti, 
omejiti na največ 30.

Svet Mestne občine Velenje je sprejel sklepe, 
ki so ob reševanju vprašanja beguncev, ki jih 
je Slovenija takrat morala sprejeti, zagotavljali 
tako varnost ljudi, ki naj bi začasno pribežališče 
našli pri nas kot tudi varnost naših občank in 
občanov. Žalostno je bilo videti, kako so neka-
teri tudi pri nas v Velenju te resne in zahtevne 
razmere ter hudo stisko ljudi izkoristili za spod-
bujanje nestrpnosti in za nabiranje političnih 
točk. Namesto da bi skušali pomagati in morda 
podati svoje predloge za odziv na krizo, so 
med ljudi vnašali negotovost in strah. Danes 
smo lahko zadovoljni, da smo ravnali tako kot 
smo. Velenje je ostalo zvesto sebi in ni obrnilo 
hrbta pomoči potrebnim, temveč je odgovorno 
ravnalo in dejavno sodelovalo z državo. Ob 
tem smo državi postavili jasne in nedvoumne 
pogoje za našo pripravljenost na sodelovanje. 
Pa se je razpletlo, kot se rado razplete: država 
azilantov ne bo nastanila v Velenje. Odprta sicer 
ostaja možnost, da bi v Velenju vzpostavili tako 
imenovano integracijsko hišo, v katero bi lahko 
začasno namestili ljudi s statusom mednarodne 
zaščite. Od teh se pričakuje polna vključitev v 
novo bivalno okolje, za kar država organizira in 
financira posebne programe. V Velenju naj bi, 
če bi do vzpostavitve integracijske hiše pri nas 
prišlo, sprva sprejeli največ 15 oseb, nadalje 
pa največ do 30 ljudi. V velenjsko integracijsko 
hišo bi nastanili le družine. Po zadnjih infor-
macijah jih v Velenje vsaj v tem letu še ne bo. 
Pa naj ob tem pojasnimo še to: do danes ni bil 
za urejanje tega področja v Velenju porabljen 
niti en evro iz občinske blagajne. Tako bo tudi 
ostalo, razen če bo večinska volja drugačna. 

Kakor številna druga društva in institucije pa 
v Velenju podpiramo tudi tiste nevladne orga-
nizacije, ki v okviru svojega programa delujejo 
tudi na področju humanitarne pomoči in inte-
gracije tujcev. Če torej povzamemo zelo na 
kratko: bilo je veliko hrupa, zgodilo pa se ni nič. 
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Večina občinskih cest je 
dobro urejenih. Kakšne pa so 
državne? 


Na območju mestne občine Velenje je 373 
odsekov javnih občinskih cest, ki skupaj merijo 
215 kilometrov. Te ceste so kategorizirane in z 
njimi upravlja Mestna občina Velenje. Vzdrževa-
nje teh cest je urejeno s koncesijsko pogodbo. 
Koncesionar za vzdrževanje občinskih cest je 
podjetje PUP Velenje. S koncesionarjem vse 
morebitne težave rešujemo sproti; odzivamo se 
tudi na vse tisto, na kar nas opozorite občani. 
Naloga koncesionarja je obnova javnih poti in 
lokalnih cest po izvedbenem programu obnovi-
tvenih del, geodetska odmera občinskih javnih 
cest in skrb za odvoz zapuščenih vozil. 

V zadnjih sedmih letih smo tako obnovili in 
asfaltirali okoli 80 kilometrov cest, za kar je 
koncesionar namenil okoli 14 milijonov evrov. 
V letu 2018 bomo v mestnem središču obnovili 
vsaj še Jurčičevo, Zidanškovo, Bračičevo, Žarovo 
in Goriško cesto, zgradili oziroma podaljšali pa 
bomo tudi pločnik na Lipi. V primestnih krajev-
nih skupnostih bomo obnovili ali asfaltirali 
odseke ceste Sopota–Plešivec, Spodnje Lipje–
Šalek, Povh–Hriberšek, Nanojca–Zgornje Lipje, 
Totovnik–Plešivec, odcep Paški Kozjak 58g, 
odcep Hlep, odcep Grebinšek, povezavo Lah ter 
odcep Lipje 31. Lahko rečemo, da so občinske 
ceste v dobrem stanju. Žal pa ne moremo enako 
trditi za državne ceste. Na območju mestne 
občine Velenje je 6 državnih cest v skupni 
dolžini okoli 42 kilometrov. Z njimi upravlja 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 
(DRSI), vzdržuje pa jih podjetje VOC, d. d., Celje. 
Državne ceste, ki potekajo tudi po ozemlju naše 
občine, so: 
•	 glavna cesta Arja vas–Dravograd (od Arje 

vasi mimo Pirešice in Črnove, Celjska cesta, 
Šaleška cesta, cesta skozi Pako pri Velenju 
proti Slovenj Gradcu),

•	 regionalna cesta Pesje–Velenje (od krožišča 
v Lokovici skozi Pesje, Partizanska cesta, do 
krožišča pod skakalnico),

•	 regionalna cesta Pesje–Gorenje (od krož-
išča v Lokovici po lokoviškemu klancu v 
smeri Gorenja in Šmartnega ob Paki),

•	 regionalna cesta Dobrna–Črnova (od 
Dobrne do križišča v Črnovi),

•	 regionalna cesta Velenje–Škale–Graška 
gora (od križišča pri avtobusni postaji, 
Kidričeva cesta, Škalska cesta, Škale, Pleši-
vec, Graška gora),

•	 regionalna cesta Velenje–Polzela (od krož-
išča pod skakalnico proti Kavčam, Šentilju, 
Ložnici in naprej proti Polzeli).

DRSI naj bi letos poskrbel za obnovo odseka 
ceste Pesje–Velenje v Pesju in odseka Vele-
nje–Dobrteša vas v Ložnici, predvidena pa so 
tudi večja vzdrževalna dela na Kidričevi cesti. 
Obnovo Šaleške ceste nam obljubljajo za konec 
tega ali začetek prihodnjega leta.

Velenje ostaja mesto z vzorno 
urejenimi otroškimi igrišči  


Mestna občina Velenje poleg cest upravlja 
in ureja tudi druge javne površine in njihove 
sestavne dele: trge, pešpoti, parkirišča z dovo-
znimi cestami, modre cone, zelenice, nasade, 
gredice, drevje, grmovnice, igrišča, parke, 
podhode … Za vzdrževanje teh površin po 
koncesijski pogodbi skrbi podjetje Andrejc, d. 
o. o., iz Šoštanja. Ureja 83.435 m2 javnih utrje-
nih površin (parkirna mesta, dovozne ceste 
na parkirišča, pešpoti, Titov trg) in 509.950 
m2 zelenic, vključno z gredicami, trajnicami, 
grmovnicami in drevesi. Ena večjih težav v 
zadnjem obdobju je neodgovorno ravnanje 
lastnikov psov, ki ne počistijo iztrebkov svojih 
ljubljenčkov, zato v občinski upravi že pripra-
vljamo določene ukrepe, s katerimi bomo te 
težave zmanjšali. Med dela koncesionarja, ki 
ureja javne površine, sodi tudi zimska služba. 
Ta se opravlja na 69.627 m2 površinah in 3.345 
m2 koridorjih. Ob tem koncesionar skrbi tudi za 
14 otroških igrišč, 292 parkovnih klopi in 623 
košev za smeti. Občinska uprava skrbi za redne 
preglede in nadzor ter za sprotno odpravljanje 
pomanjkljivosti. Vsako leto na otroška igrišča v 
Velenju namestimo več novih igral, obstoječa 
pa seveda skrbno vzdržujemo. Letos jih bomo 
nekaj dodali tudi na podlagi pobud Koalicije z 
občani. Za vzdrževanje in urejanje javnih povr-
šin bomo v letu 2018 namenili 1,1 milijona 
evrov. 

Modre cone izboljšujejo 
varnost in omogočajo red na 
parkiriščih 


Mestna občina Velenje je 1. 1. 2017 upra-
vljanje s parkirišči (cona A, B, C, D) in garažnimi 
hišami (Zdravstveni dom, Mercator, Avtobu-
sna postaja in Gorica) prenesla na Komunalno 
podjetje Velenje. V velenjskih modrih conah je 
na voljo 2172 parkirnih mest, v garažnih hišah 
pa 1247 parkirnih mest.

Stanovalci so upravičeni do največ dveh 
abonmajev za parkiranje v modrih conah, 
razen v coni D (Gorica), kjer lahko stanovalci en 
abonma zamenjajo za dovolilnico za parkiranje 
v garažni hiši Gorica. V vseh velenjskih modrih 
conah stane ura parkiranja 0,40 evra. Enaka je 
tudi cena parkiranja v garažni hiši Zdravstveni 
dom, medtem ko je treba za eno uro parkira-
nja v drugih garažnih hišah v Velenju plačati še 
manj – 0,30 evra. Cene parkiranja v garažnih 

hišah so v Velenju še vedno med najnižjimi v 
Sloveniji. V conah A in B je parkiranje plačljivo 
od ponedeljka do petka med 7. uro in 15.30, 
v drugih modrih conah in garažnih hišah pa je 
parkiranje treba plačati vse dni v letu vseh 24 
ur. Za stalne uporabnike parkirišč in garažnih 
hiš je na voljo 12 različnih parkirnih kart, kate-
rih cene se gibljejo od 15 evrov za tedensko 
karto za garažno hišo do 350 evrov za »zlato 
letno karto«, ki velja za vse plačljive parkirne 
površine v mestu. Uporabniki, ki nimajo parkir-
nih kart, lahko parkirnino plačajo na parkoma-
tih, s pomočjo SMS-sporočil ali z brezplačno 
mobilno aplikacijo »ParkMeWise«. 

V naslednjih letih bomo modre cone uvedli 
na vseh tistih območjih, za katera bodo takšen 
interes izkazali občani in bodo izpolnjeni 
pogoji. Poudariti moramo, da plačljiva parki-
rišča niso namenjena polnjenju občinske 
blagajne, ampak predvsem vzpostavljanju reda 
in učinkovitemu urejanju mirujočega prometa. 

Okolju prijazna javna 
razsvetljava in varnejši prehodi 
za pešce  


V Mestni občini Velenje je osvetljenih pribli-
žno 94 kilometrov lokalnih in 13 kilometrov 
državnih cest. Za vzdrževanje 3.623 svetilk od 
leta 2016 skrbi podjetje Javna razsvetljava, 
d. d., iz Ljubljane, ki je skladno s koncesijsko 
pogodbo obnovilo večji del javne razsvetljave. 
Zamenjanih je bilo 1829 svetilk, prebarvanih 

700 drogov, ki so tudi na novo označeni, zame-
njanih in obnovljenih je bilo 45 od skupno 
79 odjemnih mest. Leta 2017 smo v okviru 
projekta Ocena nevarnosti ter priprava ukre-
pov za izboljšanje varnosti na območjih preho-
dov za pešce v mestni občini Velenje izboljšali 
tudi osvetljenost 32-ih prehodov za pešce na 
glavnih prometnih poteh v občini. S projektom 
nadaljujemo in v letošnjem letu bomo obno-
vili še prehode za pešce na Cesti talcev ter na 
Prešernovi in Kidričevi cesti.

S celovito obnovo javne razsvetljave 
se je poraba električne energije 
zmanjšala za nekaj manj kot 40 
odstotkov. 

To je pomemben prihranek in prispevek k 
varovanju okolja. Poraba električne energije za 
javno razsvetljavo na prebivalca v Velenju zdaj 
znaša 26,33 kWh.

Z Lokalcem zastonj vsaj še do 
leta 2020  


Mestna občina Velenje je septembra 2008 kot 
prva občina v Sloveniji uvedla brezplačen javni 
mestni potniški promet, torej se z Lokalcem po 
mestu zastonj vozimo že deset let. Prevoze po 
koncesijski pogodbi opravljata podjetji Izletnik 
Celje, d. d., in APS, d. d., iz Velenja. Vsako leto se 
z Lokalcem pelje okoli 400 tisoč potnikov, kar 
pomeni, da smo v desetih letih omogočili več 
kot 4 milijone brezplačnih prevozov.

Lokalc vozi po petih progah (rumena, rdeča, 
modra, zelena, oranžna) in po progi do pokopa-
lišča Podkraj. Ob progah je 43 postajališč. Na 
rumeni progi je interval voženj med tednom v 
najbolj obremenjenih urah 15 minut, v času, ko 
je potnikov manj, pa 30 minut. Na tej progi vozi 
Lokalc ob sobotah od 7. do 14. ure z urnim inter-
valom. Po rdeči progi vozi Lokalc med tednom 
štirikrat dopoldan in štirikrat popoldan. Med 
tednom Lokalc dvakrat dopoldan in dvakrat 
popoldan vozi tudi v krajevne skupnosti Vinska 
Gora, Konovo, Škale–Hrastovec in Šentilj. Ob 
nedeljah in praznikih (razen posebnih voženj, 
na primer 1. novembra) Lokalc ne vozi.

Na srečanjih v okviru Koalicije z občani je bila 
večkrat izražena želja po spremembi voznega 
reda Lokalca in tudi po razširitvi prog. Žal 
trenutno spremembe niso izvedljive. Z njimi bi 
bistveno podaljšali čakalne dobe na postajali-
ščih. Vsekakor pa bomo, če bo občinski prora-
čun to dopuščal, ob razpisu nove koncesijske 
pogodbe (predvidoma v letu 2020) skušali v 
pogodbo vključiti dodatne oziroma podalj-
šane linije, ki bi še v večji meri odgovarjale na 
potrebe občanov.

Naš cilj: vsem omogočiti 
dostop do interneta 


Gradnja širokopasovnih povezav, ki omogo-
čajo dostop do interneta, je odvisna od komer-
cialnega interesa zasebnih ponudnikov (Tele-
kom, Telemach, T-2 …), ti pa ga najdejo le na 
gosteje poseljenih območjih. Tako manj gosto 
naseljena območja ostajajo tako imenovane 
bele lise. 

V Mestni občini Velenje želimo vsem obča-
nom in vsem podjetjem zagotoviti možnost 
uporabe širokopasovnih priključkov in s tem 
polno sodelovanje v digitalni družbi. Tako je 
Svet Mestne občine Velenje decembra leta 
2017 sprejel Načrt razvoja odprtega širokopa-
sovnega omrežja, s katerim smo popisali dejan-
sko stanje pokritosti širokopasovnega omrežja 
ter opredelili bele lise pa tudi načine za prido-
bitev sredstev za izvedbo projekta gradnje teh 
omrežij. Dokument je objavljen tudi na spletni 
strani Mestne občine Velenje. Naš cilj je do leta 
2020 vsaj 96 odstotkom gospodinjstev zagoto-
viti dostop do interneta z najmanjšo hitrostjo 
100 Mb/s, preostalim 4 odstotkom pa vsaj s 
hitrostjo 30 Mb/s.

Mesto Velenje je sicer dobro pokrito s tele-
komunikacijskimi omrežji, saj ustrezne inter-
netne povezave z lastno infrastrukturo ponu-
jajo vsi trije največji ponudniki. V letih 2007 in 
2008 smo na območju Mestne občine Velenje 
zgradili približno 55 kilometrov sekundarne 
kabelske kanalizacije. Predvidena je bila sicer 
gradnja 80 kilometrov, a zaradi težav izvajalskih 
podjetij ni bila realizirana v celoti. Zagotavljajo 
nam, da se bodo dela letos nadaljevala, in sicer 
na območju krajevnih skupnosti Pesje, Stara 
vas in Šmartno.
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Do leta 2022 bomo imeli 
celovito kolesarsko omrežje 
 

Kolesarsko omrežje na območju mestne 
občine Velenje sestavljajo posamezni odseki 
različnih tipov kolesarske infrastrukture, ki so 
med seboj še nepovezani in na nekaterih mestih 
tudi nevarni. Prizadevamo si, da bomo najka-
sneje do leta 2022 naše kolesarsko omrežje 
temeljito prenovili in dogradili. Vzpostaviti 
želimo povezan, varen in sklenjen sistem, ki bo 
omogočal hitro, neposredno, varno in udobno 
kolesarjenje za vsakodnevne prevoze na delo, 
v šolo in po drugih opravkih ter seveda tudi 
za rekreacijo in turizem. Kolesarsko omrežje 
razvijamo na več ravneh (mestno kolesar-
sko omrežje, rekreacijsko kolesarsko omrežje, 
državno kolesarsko omrežje).

Najprej bomo uredili mestno kolesarsko 
omrežje, ki danes obsega približno 13 kilo-
metrov kolesarskih povezav, po načrtovanih 
dopolnitvah pa bo obsegalo okoli 30 kilome-
trov urejenih kolesarskih stez, ki bodo pove-
zovale različne izvore in cilje vsakodnevnih 
kolesarjev (stanovanjska območja z mestnim 
središčem, zaposlitvenimi središči, šolami, 
storitvami, upravnimi funkcijami in rekreacij-
skimi površinami ter s turistično infrastrukturo). 
V kolesarsko omrežje bomo smiselno umestili 
sodobno urbano opremo: števce kolesarjev, 

parkirišča za kolesa, polnilnice za električna 
kolesa, popravljalnice koles, usmerjevalni 
sistem in podobno. Avtomatiziran sistem izpo-
soje koles Bicy bomo nadgradili z novimi posta-
jami in z električnimi kolesi, katerih zmogljivost 
bo 15 kilometrov. 

Za lažjo izvedbo smo mestno kolesarsko 
omrežje razdelili na 3 sklope:

•	 mestno kolesarsko omrežje – zahod obsega 
približno 10 kilometrov in se navezuje na 
državno kolesarsko povezavo R3; povezuje 
središče mesta z industrijsko cono Gorenje, s 
Pesjem in Šoštanjem; projekt ureditve kolesar-
skih povezav na tem območju je vreden pribli-
žno 2,59 milijona evrov (1,7 milijona evrov naj 
bi pridobili iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in od Republike Slovenije; gradnja bo 
predvidoma končana do konca leta 2020;

•	 mestno kolesarsko omrežje – vzhod obsega 
približno 10 kilometrov, povezuje središče 
mesta s Šalekom in z Gorico ter se navezuje 
na državno kolesarsko povezavo Huda luknja; 
projekt ureditve kolesarskih povezav tega dela 
kolesarskega omrežja je vreden 770 tisoč evrov 
(od tega pričakujemo 485.104 evrov iz Evrop-
skega kohezijskega sklada in od Republike 
Slovenije); z gradnjo manjkajočega dela kole-
sarske povezave ob Kidričevi cesti bomo pričeli 
letošnjo jesen, vse druge povezave pa bodo 
zgrajene do konca leta 2019; 

•	 mestno kolesarsko omrežje – center 
obsega približno 4 kilometre in predstavlja 
povezavo med vzhodnim in zahodnim delom 
mesta; projekt ureditve kolesarskih povezav 
na tem območju je vreden približno 603 tisoč 
evrov (od tega bosta predvidoma 395.274 
evrov prispevala Evropski kohezijski sklad in 
Republika Slovenija); gradnja bo predvidoma 
končana do konca leta 2021.

Pripravljamo tudi dokumentacijo in 
pridobivamo sredstva za ureditev 
državnega kolesarskega omrežja 
– kolesarskih povezav, ki so del 
kolesarskega omrežja Savinjske 
regije. 

Mestna občina Velenje 
gospodinjstvom subvencionira 
strošek toplotne energije  


Mestna občina Velenje skupaj s Komunal-
nim podjetjem Velenje skrbi za vzdrževanje 
in razvoj komunalne infrastrukture na njenem 
območju. Skladno s strategijo in načrti za posa-
mezna področja kapacitete obnavlja in posoda-
blja ter gradi nove, saj želi uporabnikom zago-
tavljati varno, zanesljivo in cenovno ugodno 
oskrbo. Tudi s toplotno energijo in zemeljskim 
plinom. Doseči želimo nemoteno oskrbo s 
čim krajšimi prekinitvami ob motnjah dobave 
toplote in plina, do katerih prihaja zaradi okvar 
ali vzdrževalnih del. Distribucijske zmogljivo-
sti ohranjamo z rednimi pregledi opreme in 
omrežja, rednim vzdrževanjem infrastrukture 
ter s 24-urno dežurno službo. 

Žal se je zaradi več kot 50 % dviga 
cene toplotne energije na pragu 
Termoelektrarne Šoštanj ogrevanje v 
lanskem letu podražilo, a je Mestna 
občina Velenje sprejela odločitev, 
da 50 % dviga cene subvencionira 
in tako omogoča, da je ogrevanje 
v Velenju še vedno najcenejše v 
Sloveniji.

Celotna komunalna infrastruktura, s katero 
upravlja Komunalno podjetje Velenje, sicer 
obsega 708 kilometrov vodovodnega omrežja, 
3 naprave za pripravo pitne vode, 71 vodohra-
nov, 20 vodnih zajetij, 921 hidrantov, 7802 
vodovodna priključka, 245 kilometrov kanaliza-
cijskega omrežja, 5252 kanalizacijskih priključ-
kov, Centralno čistilno napravo Šaleške doline, 
403 kilometre toplovodnega omrežja, 50 kilo-
metrov plinovodov, kilometer omrežja daljin-
skega hlajenja, 476 toplotnih postaj ter poko-
pališči Podkraj in Škale. Mestna občina Velenje 
dosega 99 % pokritost na področju oskrbe s 
pitno vodo in 89,3 % na področju odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda.

V letošnjem letu bo za naložbe v komunalno infrastrukturo namenjenih  
3.021.046 evrov, in sicer za:

•	 zaključek obnove betonske konstrukcije vodohrana Rz1 Velenje z obnovo celic 1 in 3; 
•	 obnovo sekundarnega vodovoda na Cesti Simona Blatnika; 
•	 obnovo primarnega vodovoda na Partizanski cesti; 
•	 obnovo odseka primarnega vodovoda Velenje–Škale; 
•	 obnovo sekundarne in mešane kanalizacije na Bračičevi, Jurčičevi in Zidanškovi cesti;
•	 obnovo sekundarne in mešane kanalizacije na Ulici Pohorskega bataljona; 
•	 gradnjo meteorne kanalizacije na Partizanski cesti; 
•	 obnovo meteornega kanala pod državno cesto v Pesju;
•	 menjavo dotrajane naprave za sprejem grezničnih gošč na centralni čistilni napravi;
•	 obnovo betonskih površin na objektu mehanske stopnje čiščenja in na bazenih očiščene 

vode na biofiltraciji na centralni čistilni napravi;
•	 vzpostavitev protismradne zaščite (zapiranje prostora kontejnerjev, dehidracije in 

zgoščevalnika z vgraditvijo filtrne naprave za preprečevanje smradu) na centralni čistilni 
napravi; 

•	 obnovo zaščitnega sloja betonskih sten dehidracije, servisnega objekta in upravne 
stavbe centralne čistilne naprave;

•	 razširitev pokopališča Podkraj; 
•	 nabavo novega pogrebnega avtomobila; 
•	 prvo fazo razširitve pokopališča Škale; 
•	 sanacijo vročevoda v Stari vasi; 
•	 prestavitev TPP 410 na Selu; 
•	 obnovo UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ–CEP (odsek 6); 
•	 tehnološko prenovo toplovodnega sistema na Goriški cesti in 
•	 sanacijo vročevoda v Podkraju. 

Tako bomo zagotovili povezavo z okoliškimi 
naselji in s sosednjimi občinami. Glavni državni 
kolesarski povezavi skozi Velenje sta kolesar-
ska povezava Huda luknja, ki povezuje Vele-
nje z Mislinjsko dolino in naprej z Avstrijo ter 
Dravsko kolesarsko potjo, ter kolesarska pove-
zava R3, ki povezuje Dobrno, Velenje, Šoštanj, 
Šmartno ob Paki in Mozirje ter se nadaljuje proti 
Logarski dolini na severu in Celju na vzhodu. 

Državno kolesarsko pot R3 bomo urejali v 
okviru Dogovora za razvoj regij. Končana naj 
bi bila do leta 2022, obsegala pa bo približno 
30 kilometrov (v mestni občini Velenje 5,6 kilo-
metra). Vrednost projekta za odsek na obmo-
čju mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in 
Šmartno ob Paki je 3,5 milijona evrov (za obmo-
čje mestne občine Velenje brez območja mesta 
1,3 milijona evrov). 

Državno kolesarsko pot Huda luknja, ki 
skupno obsega 9 kilometrov (v mestni občini 
Velenje približno 6,5 kilometra) bomo prav 
tako urejali v okviru Dogovora za razvoj regij. 
Končana naj bi bila do leta 2022. Vrednost 
projekta znaša 10,2 milijona evrov za celoten 
odsek v občinah Mislinja in Velenje, od tega 6,6 
milijona evrov za odsek v mestni občini Vele-
nje. 

Ekološki otoki so lahko urejeni 
le, če k temu prispevamo vsi 


Ravnanje s komunalnimi odpadki v Mestni 
občini Velenje urejamo z odloki in koncesij-
skimi pogodbami. Ena koncesijska pogodba 
se nanaša na zbiranje in prevoz komunal-
nih odpadkov, odlaganje ostankov prede-
lave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
ter gradnjo Področnega centra za ravnanje z 
odpadki. Po tej koncesijski pogodbi podje-
tje PUP–Saubermacher, d. o. o., skrbi za zbira-
nje komunalnih odpadkov, za predajo snovi v 
nadaljnjo obdelavo ter skladno z zakonodajo 
opravlja številne naloge, vezane na pravilno 
ravnanje z odpadki: opravlja prevoze, različnim 
deležnikom ponuja storitve na področju pravil-
nega ravnanja z odpadki, skrbi za evidence in 
zbirni center, je upravljavec zaprtega odlagali-
šča Velenje, ureja zbiralnice (ekološke otoke). 
Koncesionar skupaj z občino stalno spremlja 
stanje na zbiralnicah in na podlagi ugotovi-
tev predlaga frekvence odvozov ter morebitne 
spremembe števila in volumna posod.

Drugi koncesionar, ki skrbi za obdelavo 
komunalnih odpadkov in odlaganje preostanka 
obdelave odpadkov, pa je podjetje Simbio,d.o.o.

Mestna občina Velenje je ena 
najuspešnejših občin na področju 
ločevanja odpadkov, a se žal še 
vse prevečkrat dogaja, da ljudje v 
zbiralnicah puščajo odpadke, ki tja 
ne sodijo. In to kljub temu da lahko 
občani vse odpadke brezplačno 
oddajo v zbirnem centru nad Škalskim 
jezerom. 

Tako se bomo tudi v prihodnje posvečali 
osveščanju ljudi o pomenu ločevanja odpad-
kov in ustreznega ravnanja z njimi. Za ureje-
nost zbiralnic oziroma ekoloških otokov so 
odgovorne krajevne skupnosti in mestne četrti, 
nadzor nad urejenostjo pa opravljata komu-
nalna inšpekcija in koncesionar. }

Enostanovanjski objekt – 110 m2 ogrevanih površinVečstanovanjski objekt, 2,5-sobno stanovanje – 69 m2 ogrevanih površin



www.sd-velenje.si     info@sd-velenje.si 7
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Pobude ob obisku  

krajevnih skupnosti in mestnih 
četrti v Mestni občini Velenje

KS BEVČE 
16. 1. 2018, ob 18. uri          

 �Nadaljevanje izgradnje kanalizacije v 
Krajevni skupnosti (KS) Bevče - Bevče III. in 
IV. faza 

K pridobitvi projektne dokumentacije bomo 
pristopili letos, in sicer v kolikor se bodo krajani 
strinjali z načinom financiranja izgradnje (kot pri 
I. fazi – 50 % sofinanciranje).

 �Osvetlitev križišča za Bevče pri Vranovi 
kapele oz. osvetlitev kapele 

Ker je cesta v državni pristojnosti, smo za 
postavitev razsvetljave na omenjenem križišču 
prosili Direkcijo Republike Slovenije za infra-
strukturo (DRSI). Žal so našo prošnjo zavrnili. 
Odločili smo se, da bomo razsvetljavo postavili 
z lastnimi sredstvi, vendar kljub temu potrebu-
jemo njihovo soglasje, ki naj bi ga v kratkem 
tudi pridobili. Do poletja bomo razsvetljavo tudi 
postavili.

 �Vzdrževanje in urejanje javnih občinskih 
cest 

Vzdrževanje občinskih cest v MO Velenje izvaja 
podjetje PUP Velenje, ki ceste vzdržuje v skladu 
s koncesijsko pogodbo in cestno zakonodajo. 
V letošnjem letu bodo izvedena investicijska 
vzdrževalna dela na cesti povezava Lah, ter na 
lokalni cesti v Zg. Bevčah. Še vedno so težave 
z vzdrževanjem bankin ob cesti Gorica—Bevče, 
saj lastniki zemljišč ob cesti ne omogočajo 
ustreznih posegov za vzdrževanje bankin. Več o 
tem med splošnimi odgovori »Večina občinskih 
cest dobro urejenih. Kakšne pa so državne?«.

 �Čiščenje obcestnih kanalov (cesta Bevče—
Zgornje Bevče) 

Vzdrževalec cest je že pričel s čiščenjem in 
urejanjem naprav za odvodnjavanje ceste. 
Cesta bo v letu 2018 v celoti sanirana.

 �Ureditev ceste Velenje—Gorica—Bevče 
(razširitev, preplastitev, preglednost) 

Razširitev bo izvedena, v kolikor bodo lastniki 
zemljišč ob cesti to dovolili.

 �Izgradnja pločnika od avtobusnega postaja-
lišča pri Obircu v smeri Velenjke 

Pločnik se na tem odseku ne bo urejal. Uredila 
se bo kolesarska pot, ki bo nekoliko odma-
knjena od cestišča in jo bodo lahko uporabljali 
tudi pešci. 

 �Izgradnja kolesarske steze Velenje—
Bevče—Dobrna 

Trenutno je v pripravi razpis za izbor projektanta 
za izdelavo PGD in PZI projektne dokumenta-
cije. Začetek gradnje je predviden v letu 2020, 
konec pa v letu 2022. Več o tem med splošnimi 
odgovori »Do leta 2022 bomo imeli celovito 
kolesarsko omrežje!«.

 �Obrez grmovja ob cesti Gorica—Bevče (pod 
križiščem za Sončno pot) 

Zadeva je bila v tem času že urejena.

 �Čiščenje obcestnega kanala ob državni 
cesti Celje—Velenje (ob novem naselju 
Mins) 

Vzdrževanje ceste in obcestnega kanala je v 
pristojnosti države oz. DRSI. Upravljavca smo 
opozorili na problem in ga pozvali k dosle-
dnejšemu čiščenju. Vzdrževalec državnih cest, 
podjetje VOC, je obljubilo, da bo čiščenje opra-
vilo v sklopu vzdrževanja cest.

KS PESJE 
17. 1. 2018, ob 19. uri       

 �Nadaljevanje izgradnje kanalizacije v 
Podgorju - Podgorje II. Faza 

Potreben dogovor s krajani. K pridobitvi projek-
tne dokumentacije bomo pristopili letos, in 

sicer v kolikor se bodo krajani strinjali z nači-
nom financiranja izgradnje (kot pri I. fazi – 50 % 
sofinanciranje).

 �Odškodnina občini in KS s strani TEŠ 
Tožba je vložena. Več o tem med splošnimi 
odgovori Termoelektrarna Šoštanj in njena 
»družbena odgovornost«.

 �3. razvojna os (3RO) - odkup zemljišč in 
zgradb 

Več o tem med splošnimi odgovori »Hitra cesta 
postaja realnost«.

 �Nadaljevanje razvoja turizma - Velenjsko 
jezero 

Ob Velenjskem jezeru so v prihodnjem obdobju 
predvidene investicije, dejavnosti ter ukrepi za 
razvoj objezerskega turizma, zapisane v Strate-
giji razvoja in trženja turizma v Mestni občini 
Velenje 2017—2021. 
Predvideva se izgradnja prireditvenega odra ter 
prostora, nove prenočitvene kapacitete (hiške 
na vodi), ureditev parkirišča, širitev različnih 
dejavnosti ob in na vodi, pridobitev statusa 
kopalnih voda, dokončanje sanacije čolnarne, 
ipd. Vse aktivnosti bodo vplivale na poveča-
nje turističnega gospodarstva in povečan obisk 
turistov v naše mesto.

 �Postavitev protihrupne ograja ob Partizan-
ski cesti 

Pobudo za ureditev protihrupne ograje smo 
naslovili na upravljalca ceste DRSI. Glede na 
pred časom izvedene meritve hrupa, odsek ne 
spada med prioritetne. Kljub temu bomo posku-
šali z DRSI doseči dogovor, da se, zaradi gostote 
prometa, protihrupna ograja uredi prioritetno. 

 �Prenova cestišča (razpoke, ugrezanje), 
vodovoda in kanalizacije na Špeglovi 
cesti 

Cesta zaenkrat ni predvidena za sanacijo. Ob 
prenovi komunalne infrastrukture se bo izvedla 
tudi sanacija ceste. 

 �Nadaljevanje sanacije plazu Postrpinjek—
Mlačnik 

I. faza (odvodnjavanje) je bila izvedena leta 
2016. Letos bomo nadaljevali z izvedbo II. faze 
v sklopu katere je predvidena vgradnja AB pilo-
tov in vgradnja sider.

 �Postavitev označevalne table KS Pesje 
Tablo bo, po dogovoru med Mestno občino 
Velenje in Krajevno skupnostjo Pesje, postavila 
krajevna skupnost. 

 �Tresenje tal in zgradb na območju Pesja 
(posledica odkopavanja premoga) 

Zavedamo se vpliva proizvodnje električne 
energije na okolje v Krajevni skupnosti Pesje. 
Tudi zaradi tega Mestna občina Velenje vztraja 
pri izplačilu odškodnine, ki pripada tudi krajev-
nim skupnostim. Naš cilj je, da se v prihodnjih 
letih ta razmerja uredijo. Več o tem med splo-
šnimi odgovori »Termoelektrarna Šoštanj in 
njena družbena odgovornost«. 

 �Ureditev/zagotovitev dobrih internetnih 
povezav

Izgradnja širokopasovnega omrežja el. komu-
nikacij je odvisna predvsem od komercialnega 
interesa zasebnih ponudnikov (Telekom, Tele-
mach, T-2, …). Po zagotovilih predstavnikov 
podjetja T-2, bodo letos nadaljevali z izgra-
dnjo omrežja tudi v KS Pesje. Več o tem med 
splošnimi odgovori »Naš cilj: vsem omogočiti 
dostop do interneta«.

 �Izgradnja javne razsvetljave do pokopali-
šča 

Na odseku (dobrih 500 m) se v letu 2018 pred-
videva postavitev dvajsetih svetilk.

 �Zagotovitev dodatnih linij Lokalca na 
območju Pesja 

Lokalc vozi po obstoječi rdeči progi Gorica—

pokopališče Podkraj—Pesje osemkrat dnevno. 
Več o tem med splošnimi odgovori »Z Lokalcem 
zastonj vsaj še do leta 2020«.

 �Omejitev tovornega prometa mimo poko-
pališča, zaradi prekomernega hrupa med 
pogrebi

Pred pokopališčem je bila na novo urejena 
prometna signalizacija, ki opozarja na pogrebno 
slovesnosti. V kolikor ta ukrep ne bo učinkovit, 
bomo razmislili o dodatnih ukrepih. 

 �Dotrajan asfalt na rondoju pri Hartlu 
Poškodovane segmenta montažnega krožišča 
bo zamenjal koncesionar. Za sanacijo poškodb 
asfaltne površine se dogovarjamo z vzdrževal-
cem ceste VOC, d. d. Dela bodo izvedena v letu 
2018.

KS VINSKA GORA
18. 1. 2018, ob 18. uri                               

 �Izgradnja novega vrtca 
V teku je priprava ustrezne dokumentacije. Na 
majski seji Sveta Mestne občine Velenje bomo 
obravnavali Osnutek Odloka o javno-zasebnem 
partnerstvu za izvedbo projekta »Vrtec Vinska 
Gora«. V kolikor bodo postopki potekali nemo-
teno, se lahko gradnja prične v letu 2018. 

 �Izgradnja vodovoda Spodnja Črnova 
V letošnjem letu načrtujemo pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. Gradnja je predvidena po letu 
2020. 

 �Nadaljevanje izgradnje kanalizacije Vinska 
gora Center 

Z gradnjo kanalizacije smo zaradi velikega 
obsega pričeli v letu 2016. V letošnjem letu 
bomo z gradnjo nadaljevali. Na razpolago 
imamo 150.000 EUR.

 �Izgradnja kanalizacije na območju Pire-
šice 

Območje Pirešice po zakonodaji ne sodi med 
območja, kjer je izgradnja javne kanalizacije 
obvezna. Izgradnja kanalizacije zaradi tega zaen-
krat ni načrtovana, prav tako ni izdelana projek-
tna dokumentacija. Na območju KS Vinska Gora 
sta dve aglomeraciji, ki po zakonodaji sodita 
med območja, kjer je izgradnja javne kanaliza-
cije obvezna (Vinska Gora Center in Prelska), 
zato ima izgradnja kanalizacije tam prednost.

 �Izgradnja vodovoda Petelinjek v Črnovi 
Pričetek gradnje vodovoda Petelinjek je predvi-
den v letu 2019. V letošnjem letu bomo prido-
bili potrebno projektno dokumentacijo (spre-
memba obstoječega projekta).

 �Pojavljanje razpok v javnih občinskih 
cestah 

Vzdrževanje občinskih cest v mestni občini 
Velenje v skladu s koncesijsko pogodbo izvaja 
koncesionar, podjetje PUP Velenje, ki sproti 
sanira morebitne poškodbe. Vsako leto se 
opravi tudi pregled cest s predstavniki krajev-
nih skupnosti. Več o tem med splošnimi odgo-
vori »Večina občinskih cest je dobro urejenih. 
Kakšne pa so državne?«.

 �Izgradnja kanalizacije Prelska 
Območje Prelske po zakonodaji sodi med obmo-
čja, kjer je izgradnja javne kanalizacije obvezna. 
Gradnja je predvidena v obdobju 2020—2021.

 �Izgradnja kanalizacije Lipje 
Območje Lipja po zakonodaji ne sodi med obmo-
čja, kjer je izgradnja javne kanalizacije obve-
zna. Izgradnja kanalizacije zaradi tega zaenkrat 
ni načrtovana, prav tako ni izdelana projektna 
dokumentacija. Na območju KS Vinska Gora sta 
dve aglomeraciji, ki po zakonodaji sodita med 
območja, kjer je izgradnja javne kanalizacije 
obvezna (Vinska Gora Center in Prelska), zato 
ima izgradnja tam prednost.

 �Obnova in preplastitev ceste na Lopatniku 
pri Podpečanu 

Vse javne kategorizirane ceste v krajevni 
skupnosti so že preplaščene. Omenjena cesta ni 
javna, preplastitev je načrtovana letos oz. najka-
sneje v letu 2019.

 �Sanacija ceste v Lipju (Rauter—Pevnik) 
Cesta je bila kot javna kategorizirana leta 2016. 
Sanacija je predvidena v letošnjem letu.

 �Kolesarska pot Velenje—Dobrna 
Kolesarska povezava Dobrna—Velenje—
Mozirje (33 km) predstavlja državno kolesar-
sko pot. Za izvedbo je zadolžena DRSI. Mestna 
občina Velenje sodeluje pri projektiranju in bo 
kasneje tudi pri izvedbi. Trenutno smo v fazi 
izvajanja razpisa za izbor projektanta za izde-
lavo projektne dokumentacije (PGD in PZI). 
Konec del je predviden v letu 2021. Več o tem 
med splošnimi odgovori »Do leta 2022 bomo 
imeli celovito kolesarsko omrežje!«.

 �Izgradnja komunalne infrastrukture na 
območju LN Vinska Gora 2 

Z izgradnjo infrastrukture smo pričeli v letu 
2016, nadaljevali bomo letos.

 �Zagotoviti obratovanje trgovine 
Ni v naši pristojnosti. 

 �Ureditev parkirišča za tovorna vozila pri 
Obircu

IDP je izdelan. V letošnjem letu bomo pridobili 
še ostalo potrebno projektno dokumentacijo. 
Predviden začetek in konec del je v letu 2019.

 �Pogostejši odvoz smeti iz ekoloških otokov 
v centru Vinske Gore 

Po navedbah koncesionarja, podjetja PUP 
Saubermacher, d. o. o., krajevna skupnost koristi 
zabojnike v zbiralnici ne da bi bila prijavljena na 
ravnanje z odpadki. Koncesionar poziva k uredi-
tvi notranjih razmerij koristnikov in ustrezne 
prijave na ravnanje z odpadki. Temu bo sledila 
ureditev prevzemnega mesta.

 �Ureditev odvoza porabljenega polivinila od 
silaže 

Silažna folija ni komunalni odpadek in kot taka 
ni v sistemu zbiranja odpadkov kot GJS oziroma 
ne sodi v zbiralnico. Čista silažna folija se lahko 
brezplačno pripelje v zbirni center Velenje. 
Več na http://www.pup-saubermacher.si/s/ 
locevanje-odpadkov-1/prevzem-silazne-folije/ 

 �Sprememba volilnih okrajev – pri volitvah 
za DZ so še vedno v okraju Žalec  

Ni v naši pristojnosti. 

 �Energetska sanacija šole in večnamenskega 
doma 

Projekt smo zaradi ekonomske neupravičeno-
sti morali izvzeti iz skupnega javno-zasebnega 
partnerstva. Trenutno iščemo druge možnosti za 
financiranje projekta. 

 �Podaljšanje pločnika ob cesti od Hrena v 
smeri proti državni cesti 

V letošnjem letu bomo naročili izdelavo projek-
tne dokumentacije. Predviden začetek in konec 
del je v letu 2019.

 �Ureditev težav z meteorno vodo pri trgo-
vini Jogi - med škarpo in cesto 

Opravljen bo ogled, na podlagi ogleda bomo 
skušali najti rešitev.

 �Dokončanje ureditve odvodnjavanja ceste v 
Lipju (Nanojca—Zg. Lipje) 

Odvodnjavanje vode bo urejeno v letošnjem 
letu.

 �Izgradnja druge infrastrukture sočasno z 
gradnjo protihrupne ograje v Črnovi

Projekt obsega samo gradnjo protihrupne 
ograje in zaščito komunalnih vodov.
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 �Ob gradnji kolesarske steze urediti še kana-
lizacijo 

Pri izdelavi projektne dokumentacije bomo 
upoštevali predlog krajanov.

 �Problematika razpadajočega Zadružnega 
doma 

Ni v naši pristojnosti. Objekt je v zasebni lasti.

KS KAVČE 
23. 1. 2018, ob 18. uri           

 �Ureditev priključka lokalne ceste v Kavčah 
na regionalno cesto Velenje—Polzela

Priključek občinske ceste je bil izveden skladno 
s projektno dokumentacijo rekonstrukcije ceste 
Velenje—Polzela. S strani DRSI smo prejeli 
odgovor, da bodo v letu 2018 pristopili k rekon-
strukciji ceste, zato na omenjenem priključku še 
ni bila izvedena samoobrabna plast cestišča. Ta 
bo izvedena po rekonstrukcijskih delih.

 �Ob sanaciji ceste Podkraj—Kavče se 150 m 
cestišča ni saniralo, prav tako se ni zgradila 
javna razsvetljava

Cesta je bila sanirana v sklopu koncesije za 
ceste in izvedbenega plana. Del ceste, ki ni bil 
saniran je v dobrem stanju, zato sanacija ni bila 
potrebna. Sočasno s sanacijo ceste se je izve-
dla priprava za javno razsvetljavo (stojna mesta, 
cevi, valjanec ...). Izgradnja javne razsvetljave se 
bo izvedla v letošnjem letu. 

 �Zatekanje meteornih vod na cesto Zg. 
Kavče—Sp. Kavče (v bližini Doma KS) 

Opravljen je bil ogled. Gre za zatekanje vode iz 
hriba. Izvedena je bila poglobitev obcestnega 
jarka. Za dokončno rešitev odvodnjavanja je 
odgovoren lastnik zemljišča. 

 �Dokončanje ureditve športnega igrišča  
V teku je priprava popisa del, s katerimi bomo 
pričeli letos. Za projekt imamo v proračunu 
zagotovljenih 100.000 EUR.

 �Ureditev odvodnjavanja (pri Grazerju) 
Obcestni jašek za odvodnjavanje je bil saniran. 
Opravili bomo ogled in poskušali poiskati opti-
malno rešitev glede odvodnjavanja celotnega 
območja.

 �Postavitev t.i. »ležečih policajev« na cesti 
Tratnik—Habe  

Ogled je bil opravljen. Izvedba je mogoča ob 
podpisu soglasja krajanov, ki živijo v bližini.

 �Ureditev ekoloških otokov 
Najbolj izpostavljene zbiralnice se bodo uredile 
v okviru plana investicij, ki ga v dogovoru s KS 
pripravi koncesionar, podjetje PUP Sauberma-
cher, d. o. o. Za urejanje in vzdrževanje okolice 
ekoloških otokov so zadolžene KS.

 �Ureditev ceste od Doma KS do križišča za 
Sp. Kavče (odvodnjavanje, preplastitev, 
razsvetljava, razširitev) 

V letošnjem letu je predvidena sanacija ceste v 
zgornjem delu. Razširitev ceste zaradi konfigu-
racije terena (hrib, skala, bližina hiš) ni možna.

 �Ureditev/zagotovitev ustrezne električne 
napetosti (pogosti izpadi – pomanjkanje 
elektrike)

Po zagotovilih dobavitelja električne energije 
(SODO) Elektro Celje naj bi šlo za enkraten dogo-
dek. Po njihovih zagotovilih imajo Kavče zagoto-
vljeno zanesljivo električno napetost. V kolikor 
se bodo težave ponavljale, bomo od dobavitelja 
zahtevali, da poišče ustrezne rešitve. 

 �Ureditev ustreznih internetnih povezav (na 
omrežju Telemach se pojavlja veliko okvar)

Izgradnja širokopasovnega omrežja el. komu-
nikacij je odvisna predvsem od komercialnega 
interesa zasebnih ponudnikov (Telekom, Tele-
mach, T-2, …). Po zagotovilih podjetja Telemach 
na območju Kavč nimajo bistveno več javljenih 
okvar. Prav tako nimajo informacij, da bi bilo 
z omrežjem kaj generalno narobe. Strankam 
svetujejo naj vse reklamacije javljajo na 080 22 
88. Več o tem med splošnimi odgovori »Naš cilj: 
vsem omogočiti dostop do interneta«.

KS KONOVO 
24. 1. 2018, ob 18. uri                             

 �Ureditev okolice in vzdrževanje doma KS 
(urediti sanitarije) 

V letošnjem letu bomo obnovili sanitarije. 
Ostala predvidena dela bomo izvedli v nasle-
dnjih letih. 

 �3. RO – priključek navezovalne ceste na 
Selu 

Cesta N1 se iz tunela preko 140 m dolgega 
viadukta naveže na cesto Velenje—Slovenj 
Gradec. V kolikor bi se tunel podaljšal, bi bilo 
potrebno spremeniti način prezračevanja. 
Kamenina severno od objektov na Selu je zelo 
krušljiva in najverjetneje ni dovolj nosilna za 
klasično izvedbo tunelov, to je z vrtanjem. 
Podaljšanje tunela in premaknitev navezave 
sever - vzhod je tehnično težko izvedljiva in 
ekonomsko neupravičena. 

 �Ureditev posedka na cesti pri Kumru 
Posedek bo saniran v prvi polovici letošnjega 
leta.

 �Ureditev dodatnega prehoda za pešce pri 
trgovskih centrih Hofer in Interspar 

Prehodi za pešce na cesti na Selo so urejeni 
vsepovsod, kjer tehnični pravilniki in cestna 
zakonodaja to dopuščata (na obeh straneh mora 
biti pločnik).

 �Ureditev cestišča in pločnika med odcepom 
za KS in Zupančičevo ulico 

Projekt za izgradnjo pločnika je pripravljen, 
potrebno je pridobiti še potrebna zemljišča. 
Izvedba je predvidena v letu 2019.

 �Izvedba ukrepov (pločniki, znaki) za 
dodatno prometno varnost na cesti Vele-
nje—Šmartno—Konovo—Selo (zaradi 
povečanega prometa - obvoza za Slovenj 
Gradec) 

V obdobju od 2018 do 2020 se bo izvedla 
rekonstrukcija prometnih površin pod cerkvijo 
Šmartno in ureditev pločnikov (vključno s ploč-
nikom Šmartno–Vrtec Čebelica na Konovem).  

 �Izgradnja pločnika ob športnem igrišču na 
Konovem 

Pridobljena je projektna dokumentacija, vendar 
je zemljišče v zasebni lasti, kar nam onemogoča 
dokončno izvedbo. Razlastitev v tem trenutku 
še ni mogoča. 

 �Ureditev ekoloških otokov (veter raznaša 
smeti in prevrača kante) 

Najbolj izpostavljene zbiralnice se bodo uredile 
v okviru plana investicij, ki ga v dogovoru s KS 
pripravi koncesionar, podjetje PUP Sauberma-
cher, d. o. o. Za urejanje in vzdrževanje okolice 
ekoloških otokov so zadolžene KS. Na obmo-
čju KS Konovo so v zbiralnicah večinoma le 
še zabojniki za steklo. Posebnih težav glede 
prevračanja zabojnikov koncesionar ni zaznal.

 �Ureditev ceste Šmartno—Konovo (razširi-
tev, pločnik, odvodnjavanje) 

Projekt za izvedbo je pridobljen. V prihodnjih 
dneh bomo pripravili razpis za izbiro izvajalca. 
V I. fazi rekonstrukcije se bodo dela izvajala od 
križišča pod cerkvijo do odcepa Cesta na Griču.

 �Ureditev dveh avtobusnih postajališč 
Omenjeni nadstrešnici ne služita svojemu 
namenu. V dogovoru s KS odstranili jih bomo 
odstranili. 

 �Postavitev oglasnih tabel za informiranje 
občanov 

V pristojnosti KS.

 �Obnova stare komunalne infrastrukture
Mestna občina Velenje skupaj s Komunalnim 
podjetjem Velenje redno skrbi za kontinuiteto in 
razvoj komunalne infrastrukture, izvaja projekte 
obnov, posodobitev in izgradnje novih kapaci-
tet. Več o tem med splošnimi odgovori »Mestna 
občina Velenje gospodinjstvom subvencionira 
strošek toplotne energije«.

 �Upravljanje s prostori športnega parka - 
želja, da se del objekta preda v upravljanje 
KS

Ko bo objekt dokončan, se bomo z investitorjem 

dogovorili glede upravljanja samega igrišča ter 
najema dela prostorov v objektu, ki bodo name-
njeni za potrebe krajanov.

 �Postavitev dodatnih igral na otroškem igri-
šču ob športnem igrišču 

S predstavniki mestnih četrti, krajevnih skupno-
sti, šol in vrtcev bomo pregledali igrišča in 
pripravili predlog nabave novih igral, ki jih 
bomo v letu 2018 nabavili v sklopu skupnega 
javnega naročila.

 �Pokriti rusko kegljišče pri vhodu v KS 
Potekajo dogovori s KS. Ureditev je predvidena 
v letu 2018.

 �Vrednotenje vrednosti nepremičnin/parcel 
s strani GURS-a 

Vrednotenje nepremičnin pripravlja Urad za 
množično vrednotenje (GURS), ki se izvaja 
sistematično na podlagi Zakona o množičnem 
vrednotenju nepremičnin.  Zadnja indeksacija 
nepremičnin je bila opravljena 2018. 

 �Nevarnost padca dreves ob cesti proti 
Turnu 

Vzdrževanje občinskih cest v Mestni občini 
Velenje v skladu s koncesijsko pogodbo izvaja 
podjetje PUP Velenje, ki sproti spremlja stanje 
in odstranjuje morebitne nevarnosti. V kolikor 
gre za drevesa izven cestnega koridorja, so za 
to odgovorni lastniki gozdov oz. zemljišč. Na 
osnovi ugotovljenega bomo lastnike zemljišč 
pozvali k ureditvi kritičnih delov. 

 �Postavitev označevalne table - Malgajeva 
ulica (pri Lahovniku) 

Je že postavljena.

 �Neurejenost igrišča nasproti športnega 
parka Konovo 

Ni v lasti Mestne občine Velenje.

KS CIRKOVCE 
30. 1. 2018, ob 18. uri           

 �Krajani želijo, da šola ostane 
Podružnica Osnovne šole Livada v Cirkovcah bo 
zaradi skromnega vpisa otrok začasno prene-
hala delovati. S starši potekajo dogovori o ohra-
nitvi enote vrtca.

 �Izgradnja ceste/obvoznice mimo cerkve 
Projekt je izdelan, opravljena je parcelacija. 
Pred pričetkom je potrebno pridobiti zemljišča 
in soglasje sosedov. Izgradnja je planirana v 
obdobju od 2019 do 2020.

 �Sanacija sanitarij v šoli 
Sanitarije bodo prenovljene v letošnjem letu. 

 �Odvoz odpadnega polivinila od silaže
Silažna folija ni komunalni odpadek in kot taka 
ni v sistemu zbiranja odpadkov kot GJS oziroma 
ne sodi v zbiralnico. Čista silažna folija se lahko 
brezplačno pripelje v zbirni center Velenje. 
Več na http://www.pup-saubermacher.si/s/ 
locevanje-odpadkov-1/prevzem-silazne-folije/ 

 �Določitev ustreznih lokacij za postavitev 
ekoloških otokov

Predstavnik KS in koncesionar morata poiskati 
ustrezne lokacije za postavitev ekoloških 
otokov.

 �Asfaltiranje ceste proti Šmartinskim 
Cirkovcam 13a, 13b, 13c (odsek proti 
Rambotu) 

V lanskem letu je bila s strani KS Cirkovce 
podana pobuda za kategorizacijo. Opravljena 
je bila odmera ceste. Cesto bomo kategorizi-
rali, v kolikor bodo lastniki zemljišč po katerih 
poteka cesta, zemljišča brezplačno prenesli v 
last občine. Po kategorizaciji bi upravljanje in 
vzdrževanje ceste prevzela občina in jo obdo-
bju med 2019 in 2021 tudi preplastila.

 �Čiščenje naprav za odvodnjavanje cest 
(jaški, prepusti, …)  

Vzdrževanje občinskih cest v Mestni občini 
Velenje, v skladu s koncesijsko pogodbo, izvaja 
podjetje PUP Velenje, ki sproti čisti vse naprave 
za odvodnjavanje. Koncesionarja bomo pozvali, 
da naprave za odvodnjavanje čisti bolj dosle-
dno.

KS ŠENTILJ 
31. 1. 2018, ob 18. uri                          

 �Izgradnja novega Doma krajanov Šentilj ter 
večnamenske dvorane

S KS je dogovorjeno, da bomo v letu 2018 
pričeli s pridobivanjem projektne dokumenta-
cije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 �Dograditev ali izgradnja novega vrtca 
(obstoječi je premajhen, sedaj dodatno 
aktiviran Tilnov dom)

V sklopu izgradnje novega Doma krajanov 
Šentilj in večnamenske dvorane. 

 �Obnova državne ceste Velenje—Polzela v 
Ložnici 

Projektna dokumentacija (PZI) je pripravljena. 
Del projekta, od križišča proti Šentilju do 
Ložnice, se bo začel izvajati v prihodnjih mese-
cih. Konec leta in v začetku prihodnjega je 
predviden začetek nadaljevanja skozi naselje 
Ložnica.

 �Postavitev dodatnih igral ob šoli oz. vrtcu
S predstavniki mestnih četrti, krajevnih skupno-
sti, šol in vrtcev bomo pregledali igrišča in 
pripravili predlog nabave novih igral, ki jih bomo 
nabavili v sklopu skupnega javnega naročila.

 �Načrti glede izgradnje javne kanalizacije na 
območju Laz? 

Območje Laz po zakonodaji ne sodi med obmo-
čja, kjer je izgradnja javne kanalizacije obvezna. 
Zato izgradnja kanalizacije tam zaenkrat ni v 
planih. Za to območje je predvidena vgradnja 
individualnih malih čistilnih naprav. 

 �Ureditev avtobusnih postajališč (dotrajana, 
brez streh) 

Mestna občina Velenje in KS bosta preučili 
možnosti pridobitve zemljišč za izgradnjo 
nadstrešnic na progi, kjer vozi Lokalc.

 �Ureditev javne razsvetljave ob cesti 
Obric—Laze

V letošnjem letu bomo pridobili projekt. V koli-
kor bomo pridobili soglasja lastnikov zemljišč 
preko katerih gre razsvetljava, bomo razsve-
tljavo uredili v letošnjem letu. 

 �Srednješolcem omogočiti koriščenje avto-
busnih prevozov namenjenim osnovnošol-
cem

Srednješolski prevozi niso v pristojnosti lokal-
nih skupnosti.

 �Ureditev ustreznih internetnih povezav 
Izgradnja širokopasovnega omrežja el. komu-
nikacij je odvisna predvsem od komercialnega 
interesa zasebnih ponudnikov (Telekom, Tele-
mach, T-2, …). Več o tem med splošnimi odgovori 
»Naš cilj: vsem omogočiti dostop do interneta«.

 �Izgradnja pločnika ob cesti Velenje—
Polzela in v samem Šentilju (Arnačah)

V naselju Ložnica bomo v sklopu rekonstrukcije 
ceste uredili tudi pločnik. V Arnačah bomo, v 
kolikor bo KS pridobila soglasja lastnikov zemlji-
šča za brezplačen prenos potrebnih zemljišč, 
naročili projektno dokumentacijo in izvedbo.

 �Obnova dvorišča pri gasilskem domu ter 
obnova sirene 

Mestna občina Velenje ima v proračunu sred-
stva namenjena za vzdrževanje in adaptacijo 
gasilskih domov, ne pa tudi sredstev za urejanje 
okolice gasilskih domov.  V kolikor v naslednjih 
letih ne bomo vseh sredstev porabili namen-
sko za vzdrževanje in obnovo domov, bomo 
sredstva porabili za urejanje okolice, predvsem 
asfaltiranje površin pred gasilskimi domovi. 
Za vzdrževanje in redne servise sistema 
daljinskega proženja siren imamo podpisano 
pogodbo z izvajalcem. V kolikor pride do okvare 
sistema, se okvara odpravi v čim krajšem času. 
Sistem daljinskega proženja siren mora v nasle-
dnjih letih prevzeti v upravljanje Ministrstvo za 
obrambo Republike Slovenije.

 �Vzdrževanje lokalnih cest
Vzdrževanje občinskih cest v skladu s konce-
sijsko pogodbo izvaja podjetje PUP Velenje, ki 
sproti sanira morebitne poškodbe. Vsako leto se 
tudi opravi pregled cest s predstavniki KS. Več o 
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tem med splošnimi odgovori »Večina občinskih 
cest je dobro urejenih. Kakšne pa so državne?«.

 �Prošnja za postavitev stacionarnega radarja 
ali merilnika hitrosti v Ložnici (divjanje po 
edini ravnini) 

Z omenjeno cesto upravlja DRSI. Po pridobitvi 
njihovega soglasja bomo pristopili k montaži 
merilnika hitrosti. 

 �Zimsko posipanje cest 
Vzdrževanje občinskih cest v mestni občini 
Velenje v skladu s koncesijsko pogodbo izvaja 
podjetje PUP Velenje, ki v skladu z državno 
zakonodajo in podpisano koncesijsko pogodbo 
izvaja tudi zimsko službo. Nastale težave rešu-
jemo sproti.

KS PAKA PRI VELENJU 
1. 2. 2018, ob 18. uri                                 

 �Ureditev križišča pri Domu KS Paka pri 
Velenju oz. odcepu za Paški Kozjak (prehod 
za pešce, razsvetljava)

Prehod je že bil izveden, vendar ga je kasneje z 
odločbo inšpektorja, zaradi neustrezne pregle-
dnosti in majhnega števila pešcev odstranila 
DRSI.

 �Asfaltiranje ceste proti Cesarju (JP 950 251 
Povh—Hribaršek) 

Cesta bo asfaltirana v sklopu koncesije za ceste 
do konca maja 2018.

 �Vzdrževanje občinskih javnih cest (pluže-
nje, bankine) 

Vzdrževanje občinskih cest v mestni občini 
Velenje v skladu s koncesijsko pogodbo izvaja 
podjetje PUP Velenje, ki izvaja tudi zimsko 
službo v skladu z državno zakonodajo in podpi-
sano koncesijsko pogodbo. Več o tem med splo-
šnimi odgovori »Večina občinskih cest je dobro 
urejenih. Kakšne pa so državne?«.

 �Nadaljevanje/dokončanje izgradnje vodo-
voda Loke—Jurk (II. faza) 

V letu 2016 je bila zgrajena I. faza vodovoda, II. 
faza je predvidena v letu 2019.

 �Problematika lastništva zgornjih prostorov 
šole (MINS - VAUH)

Ni v lasti in pristojnosti MO Velenje.

 �Gradnja kolesarske steze Huda luknja–Vele-
nje; vzdrževanje obstoječe trase 

Kolesarsko stezo do kamnoloma vzdržujemo 
dvakrat letno (košnja, odrez, nasipanje). DRSI 
bo v sodelovanju z MOV v letu 2018 naročila 
projektno dokumentacijo (PGD in PZI). Pridobi-
tev gradbenega dovoljenja je predvidena v letu 
2019. Z deli se bo začelo leta 2020, končalo 
pa predvidoma 2022. Več o tem med splošnim 
odgovori »Do leta 2022 bomo imeli celovito 
kolesarsko omrežje!«.

 �Izgradnja kanalizacije od obrtne cone v 
Paki, v smeri proti Erbusu

To območje po zakonodaji ne sodi med obmo-
čja, kjer je izgradnja javne kanalizacije obvezna. 
Zato izgradnja kanalizacije tam zaenkrat ni v 
planih. Za to območje je predvidena vgradnja 
individualnih malih čistilnih naprav.

 �Izobešanje voznih redov voženj avtobusov
MO Velenje bo obvestila prevoznika, da na 
postajališčih namesti vozni red avtobusov.

 �Ureditev ustreznih internetnih povezav 
Izgradnja širokopasovnega omrežja el. komu-
nikacij je odvisna predvsem od komercialnega 
interesa zasebnih ponudnikov (Telekom, Tele-
mach, T-2, …). Več o tem med splošnimi odgovori 
»Naš cilj: vsem omogočiti dostop do interneta«.

 �Ureditev in vzdrževanje ekoloških otokov 
(kje in kdo lahko odlaga smeti)

V zbiralnico lahko oddajo embalažo gospo-
dinjstva, ki so skladno z odlokom prijavljena 
na ravnanje z odpadki in bivajo v MO Velenje. 
Predstavnik KS in koncesionar PUP Sauberma-
cher, d. o. o.,  se morata dogovoriti glede ustre-
znejše lokacije.

 �Izgradnja javne kanalizacije na obmo-
čju vodovarstvenega območja na Paškem 
Kozjaku 

Območje pod Domom na Pakem Kozjaku po 
zakonodaji sodi med območja, kjer je izgradnja 
javne kanalizacije obvezna. V letu 2019 načrtu-
jemo izdelavo projektov in pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. Gradnja je predvidena v obdo-
bju med 2021 in 2022.

 �Razvoj turizma na območju Paškega 
Kozjaka 

V prihodnosti bo vključevanje podeželja v 
razvoj turizma MO Velenje bolj intenzivno, saj 
bodo oblikovani produkti podeželja, ki bodo 
vključevali ponudbo Paškega Kozjaka.

KS STARO VELENJE 
6. 2. 2018, ob 18. uri                       

 �Prenova starotrškega jedra 
Stanovanjsko poslovni objekt na naslovu Stari 
trg 11 v Velenju je že več let popolnoma dotra-
jan in v slabem gradbenem stanju. Objekt se bo 
porušil in zgradil nov. Novozgrajeni objekt bo 
namenjen za spodbujanje starih obrti in krea-
tivnih industrij. Zgradil se bo poslovno-stano-
vanjski objekt, kot nadomestno gradnjo objekta 
Ljubljanska 2 s steklenim prizidkom. Pred tem 
je potrebna rušitev objekta Stare pekarne, kot je 
določeno v prostorskem aktu. Predvidena inve-
sticija tako predstavlja urbano prenovo degra-
diranega območja ter rušitev in novogradnjo 
objekta, ki bo po prenovi namenjen mladim 
umetnikom ter stanovanjem. Po celostni sana-
ciji bo območje pridobilo lep trg s pogledom 
na Velenjski grad, s čimer bo obujeno starotr-
ško vzdušje v tem najstarejšem delu našega 
mesta, ki ga je ta predel nekoč že imel. Izbolj-
šani bodo pogoji za izvedbo dogodkov, ki se v 
tem prostoru že odvijajo. 

 �Čiščenje naplavin iz reke Pake (most pri 
Mehu) 

Vzdrževanje vodotokov spada pod pristojnost 
države, ki naj bi vodotoke tudi vzdrževala. Z 
rečnim nadzornikom bomo opravili ogled in se 
dogovorili za čiščenje naplavin.

 �Izvajanje zimske službe - napluženi dovozi 
do hiš

Vzdrževanje občinskih cest v MO Velenje v 
skladu s koncesijsko pogodbo izvaja podje-
tje PUP Velenje, ki izvaja tudi zimsko službo 
v skladu z državno zakonodajo in podpisano 
koncesijsko pogodbo. V kolikor nastane kakšna 
težava jo sproti rešujemo - zasuti dovozi.

 �Ureditev križišča na Partizanski cesti 
Predlog (ureditev križišča in sanacija ceste) je 
bil že večkrat poslan na DRSI. V letošnjem letu 
imajo za odsek Velenje—Pesje predvideno 
rekonstrukcijo ceste od Pesja do krožišča pri 
Esotechu. Ostale poškodbe se bodo sanirale 
v sklopu rednega vzdrževanja s strani vzdrže-
valca, podjetja VOC.

 �Hrup iz tovarne Gorenje v smeri zaselka 
Straža (nočno polnjenje kontejnerjev z 
odpadlo pločevino)

Opravljen bo razgovor s pristojnimi iz podjetja 
Gorenje. 

 �Problematika oglasnih panojev ob Parti-
zanski cesti 

Panoji so postavljeni s soglasjem lastnika 
zemljišča in soglasjem DRSI. Odgovorne institu-
cije bomo opozorili na omenjeno problematiko.

 �Promet na Cesti talcev (varnost pešcev, 
kolesarjev in izvozi na cesto)

S predstavniki KS in tam živečimi stanovalci 
je dogovorjena postavitev dodatnega merilca 
hitrosti. Merilec bomo postavili najkasneje do 
maja. V sklopu urejanja kolesarskih povezav v 
mestu bomo pešcem in kolesarjem na najožjem 
delu ceste zagotovili ustrezno površino, ki bo 
fizično ločena od ceste.

 �Ureditev zatekanja vode dovozna cesta na 
velenjsko skakalnico—državna cesta pri 
Gasilskem domu Velenje

Lokacijo si bomo ogledali in uredili odvodnjava-

nje. Zemljišče, po katerem poteka dovozna pot 
in po katerem je mišljen pločnik, je v zasebni 
lasti. V kolikor bomo zemljišče pridobili, bomo 
uredili tudi pločnik.

 �Ureditev/razširitev uvoz na Ljubljansko 
cesto iz regionalke Velenje—Polzela

DRSI je naročila postavitev dodatne prometne 
signalizacije za umiritev prometa v križišču. 
Nova prometna ureditev bo izvedena v mesecu 
maju.

 �Ureditev športnega igrišča na Ljubljanski 
cesti 

Zaradi neustreznih lastniških razmerij, igrišča ne 
moremo celovito urediti. Potreben je konsenz 
vseh lastnikov vezanih na igrišče. Pri tem bo 
zelo pomembno stališče KS. 

 �Dostop avtobusov na Velenjski grad in 
ureditev parkirišč za avtobuse 

MO Velenje bo proučila možnost razširitve 
cestišča in krakov v križiščih. Naklonjeni smo 
prevozu obiskovalcev z minibusom ali z drugimi, 
manjšimi ter okolju bolj prijaznimi vozili.  

 �Obrez cipres pri gostišču Jožica 
Izvajalec javne službe bo zadevo uredil.

 �Dokončanje ureditev osvetlitve (utripajoče 
luči) prehoda za pešce pri Mömaxu 

Osvetlitev je že izvedena.

 �Izgradnja zadrževalnika zalednih voda iz 
Kožlja (pri Zbičajniku) 

Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, prido-
bljene so tudi služnosti. I. faza je že izvedena, II. 
faza bo izvedena v prihodnjih dveh letih. 

 �Preplastitev cest oz. posameznih odsekov 
na Žarovi

Oba odseka javnih kategoriziranih cest (Muršič 
in Zbičajnik) bomo letos preplastili.

KS ŠMARTNO 
13. 2. 2018, ob 18. uri                   

 �Posek odmrlih dreves in vej, rešitev odvo-
dnjavanja v t.i. »Hrastovju« na Gregorči-
čevi 

Gozd je v lasti Republike Slovenije, z njim upra-
vljata Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
(SKZG) ter nova družba za državne gozdove 
SiDG. Že vrsto let jih pisno in ustno opozarjamo 
na problematiko, skupaj smo tudi opravili ogled. 
Pred leti je Zavod za gozdove kot pristojna inšti-
tucija, na pobudo upravljavca, izvedel odkazilo 
14 hrastov. Okoliški prebivalci so se takšnemu 
posegu uprli in predlagali obrez dreves. Upra-
vljavec se zaradi višine stroškov, ki bi pri tem 
nastali z omenjeno rešitvijo ni strinjal. V začetku 
leta smo s strani Zavoda za gozdove pridobili 
mnenje kako pristopiti k ureditvi območja. V 
prihodnjih tednih bomo organizirali srečanje z 
upravljavcem in zavodom ter skupaj poskušali 
poiskati rešitev, ki bo sprejemljiva za vse.

 �Izgradnja pločnika na območju t.i. 
»Hrastovja« od Gregorčičeve do Karake

Izdelavo projektne dokumentacije bomo naro-
čili, ko bodo pridobljena vsa soglasja lastnikov 
zemljišč po katerih bo potekal pločnik.

 �Ureditev prometne infrastrukture na 
območju pod Šmarško cerkvijo 

Pripravljamo razpis za izvajalca gradbenih del. 
Dela se bodo začela v poletnih mesecih.

 �Sanacija komunalne infrastrukture in cesti-
šča na Finžgarjevi cesti 

Z menjavo infrastrukture bo sočasno sanirana 
tudi cesta. Predvidoma v prihodnjih dveh letih.

 �Prestavilo elektrovoda v zemljo na Gregor-
čičevi pod cerkvijo sočasno z ureditvijo 
prometne infrastrukture pod Šmarko 
cerkvijo 

Za prestavilo elektrovoda so odgovorni na Elek-
tru Celje, katere bomo pozvali naj to čim prej 
uredijo.

 �Izgradnja pločnika ob Gregorčičevi pod 
cerkvijo 

Projekt za izvedbo je izdelan. Predvidoma bo 
realiziran v letu 2019.

 �Dokončanje izgradnje optike  T-2/Gratel 
Izgradnja širokopasovnih povezav oz. izgra-
dnje ustrezne internetne povezave je odvisno 
predvsem od komercialnega interesa zaseb-
nih ponudnikov (Telekom, Telemach, T-2, …). Po 
zagotovilih predstavnikov podjetja T-2, bodo 
letos nadaljevali z izgradnjo omrežja v KS Šmar-
tno (na območju Stanetove, Ceste na griču, 
Gubčeve in delu Šlandrove). Več o tem med 
splošnimi odgovori »Naš cilj: vsem omogočiti 
dostop do interneta«.

 �Odstranitev nevarnih dreves nad pešpotjo 
proti Konovemu (od župnišča ob gozdu, 
mimo vodnega rezervoarja do Vodovo-
dne) 

Gozd in podrta drevesa mimo katerih vodi javna 
pot so v lasti župnije, vendar bomo zaradi zago-
tavljanja varnosti sami poskrbeli za odstranitev 
vejevja, ki predstavlja nevarnost za mimoidoče.

 �Obnova kanalizacije na Šmarški cesti 
Kanalizacija bo izvedena v letu 2018.

 �Problematika ceste XIV. divizije (promet, 
odvodnjavanje)

V letu 2019 je predvidena obnova komunalnih 
vodov na Cesti XIV. divizije. Sočasno bosta sani-
rana cesta in odvodnjavanje.

 �Pojavljanje lokalnih posedkov na Graško-
gorski cesti

Kanalizacijski jaški na Graškogorski cesti bodo 
ponižani letos.

KS GORICA 
14. 2. 2018, ob 18. uri                                                               

 �Neizkoriščena etaža garažne hiše 
Garažna hiša Gorica je bila zgrajena zaradi 
kroničnega pomanjkanja parkirnih mest v tem 
naselju. GH Gorica ima kapaciteto 660 parkir-
nih mest. Trenutno parkira v njej 402 voznikov, 
kar pomeni, da je zasedenost 61 %. Pri tem je 
potrebno upoštevati, da je zasedenost odvisna 
od več dejavnikov. Poleg cene (ta je preverjeno 
med najnižjimi, če ne kar najnižja v Sloveniji), 
je pomemben tudi faktor udobja (marsikdo želi 
imeti svoj avto parkiran pred svojim domom). 
Zasedenost je tako vedno kompromis med 
številom vozil na nekem območju, prostimi 
parkirnimi površinami, njihovo bližino, ceno 
parkiranja in stopnjo varnosti, ki jo omogoča 
parkiranje v garažni hiši. GH Gorica bo pokrivala 
potrebe po pokritih parkirnih mestih v naselju 
vsaj do leta 2030.

 �Novi trg v centru KS je prazen in brez 
vsebine (trgovina, lokali) 

Ni v lasti MO Velenje. Zavzemali se bomo, da 
objekt čim prej zaživi.

 �Prenova Belega dvora 
Iščemo vire financiranja prenove. 

 �Nevzdržen promet med Goriško cesto in 
Velenjko

Ponovno bo naročeno štetje prometa in sledlji-
vost vozil. Na ta način bomo dobili jasno sliko 
koliko vozil dejansko uporablja povezavo kot 
bližnjico. Na osnovi pridobljenih podatkov se 
bomo odločili za nadaljnje ukrepe.

 �Urejenost prometnega režima na Koželj-
skega ulici (enosmerni, dvosmerni, zaprtje 
ceste,…)

Trenutno je promet urejen enosmerno. S tem 
smo zagotovili več parkirnih mest ob cesti 
in prepolovili količino prometa ob blokih. V 
zadnjem času se je pojavilo kar nekaj pobud 
o ureditvi dvosmernega prometa. V kolikor se 
vodstvo KS odloči za ureditev dvosmernega 
prometa, bomo to tudi uredili. S tem se bo pove-
čalo število vozil na cesti in zmanjšalo število 
obstoječih parkirnih mest (gradnja pločnika ...). 
Naročili bomo štetje prometa in na osnovi tega 
skupaj s KS sprejeli najustreznejšo odločitev. 

 �Ureditev makadamskega parkirišče na 
Koželjskega ulici (pri Živkoviču) 

MOV je v fazi pridobivanja zemljišča. Ko bo 
lastništvo urejeno, bo naročena izdelavo projek-
tne dokumentacije.
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 �Izvedba posegov v zunanjo podobo blokov  
- posegi so nesistemski, nedosledni (zaste-
klitve, klima naprave, ...) 

Po veljavni prostorski in gradbeni zakonodaji v 
RS se smatrajo posegi in dela na ovoju objek-
tov (obnova fasad, stavbnega pohištva in stre-
šne kritine, vgradnja strešnih oken, izvedba 
frčad, itd.) kot vzdrževalna dela na obstoječem 
objektu, za kar ni potrebno nobenega poseb-
nega dovoljenja, še zlasti ne gradbenega dovo-
ljenja. 
MOV je skušala uvesti nadzor nad posegi na 
zunanjosti večstanovanjskih objektov pred-
vsem na območju centralnih predelov mesta 
Velenje, na območju Gorice, Kardeljevega trga 
in soseske Šalek. V ta namen so v prostorskih 
aktih za ta območja  določeni pogoji za obnovo 
fasad, zasteklitev balkonov, namestitev zuna-
njih senčil in brisolejev, itd. Pogoj je obvezno 
soglasje pristojnega organa MOV za te posege v 
prostor. V zadnjih letih so v nekaterih stanovanj-
skih blokih upoštevali predpisane pogoje, ki so 
opredeljeni v občinskih prostorskih aktih, žal pa 
so nekateri posegi na zunanjosti objektov bili 
izvedeni brez ustreznih soglasij. Pristojna grad-
bena inšpekcija je pri nadzoru in sankcioniranju 
tovrstnih posegov na objektiv žal neučinkovita. 
Pričakujemo, da bo nova gradbena zakonodaja 
in z njo povezani ukrepi ter nadzor nad posegi v 
prostor uspešnejši kot doslej. 

 �Problematika vgradnje dvigal v več etažnih 
stavbah

Težava je, ker je za vgradnjo dvigal, kadar 
je potrebno gradbeno dovoljenje, potrebno 
pridobiti 100 % soglasje vseh etažnih lastni-
kov. Potrebna je sprememba zakonodaje, da se 
delež soglasodajalcev zniža.

 �Izgradnja pločnika med Cesto III. in IV. 
Ponovno bomo poskusili doseči dogovor z 
lastnikom zemljišča za odstop dela zemljišča, 
kjer bi potekal pločnik. V kolikor bomo uspešni, 
bomo takoj začeli s vsemi postopki za izvedbo 
pločnika.

 �Cena parkirnih abonmajev v garažni hiši 
previsoka 

V Velenju imamo cene parkiranja v modrih 
conah in garažnih hišah, nižje kot drugod. Več 
o tem med splošnimi odgovori »Modre cone 
izboljšujejo varnost in omogočajo red na parki-
riščih«.

 �Razširitev ceste in izgradnja pločnika ob 
Cesti na Vrtače 

Realizacija je odvisna od dogovorov z lastniki 
zemljišč oz. pridobitvijo zemljišč. V kolikor 
bomo pri tem uspešni, bomo takoj pristopili k 
naročilu projektne dokumentacije in kasneje 
tudi izvedbi.

 �Razširitev ceste proti Bevčam in ureditev 
pločnika

Predvidoma v prihodnjem letu bomo pristopili 
k izdelavi projektne dokumentacije za izgra-
dnjo pločnika in razširitev ceste na odseku med 
Sončno potjo in vrtički v Bevčah. 

 �Modre cone – premajhna frekvenca obho-
dov redarske službe 

Opozorili smo redarsko službo.

 �Izgradnja pasjega parka, odstranjevanje 
pasjih iztrebkov

Obveznosti lastnikov psov so urejene z Odlo-
kom o obveznostih lastnikov in vodnikov psov v 
MO Velenje, v katerem so med drugim oprede-
ljene površine, kamor psov ni dovoljeno voditi.
Skupaj z izvajalci javnih služb iščemo primerne 
tehnične rešitve za odstranjevanje pasjih iztreb-
kov. Zaradi velikih površin, ki jih je potrebno 
očistiti je to tehnično in finančno zahteven 
zalogaj, zato bomo z odstranjevanjem iztrebkov 
poskusno začeli na manjšem območju.

 �Balkoni v novih blokih so neuporabni in 
brez ustrezne zaščite (voda ne odteka) 

Skupaj s Stanovanjskim skladom Republike 
Slovenije iščemo ustrezno rešitev. 

 �Prostorska stiska v šoli in vrtcu 
Prvi ukrep v zvezi z razbremenitvijo je izgra-
dnja novega vrtca v Vinski Gori, kjer so v teku 

postopki pridobivanja ustrezne dokumentacije. 
Istočasno iščemo še druge ustrezne prostorske 
zmožnosti.

 �Prisotnost velike količine vode v garažni 
hiši

Za odpravo vode v garažah so iz zadržanih sred-
stev izvajalca za odpravo napak že bili izvedeni 
ukrepi, s katerimi se je količina vode v garaži 
precej zmanjšala. Še vedno se voda pojavi ob 
izrednih razmerah, vendar je tudi za ta primer 
vzpostavljen sistem črpalk, ki odvečno vodo 
črpa v kanalizacijski sistem. V tem trenutku se 
iščejo še dodatne rešitve in ukrepi za celovito 
odpravo težav. 

 �Izgradnja nadhoda čez Šaleško cesto pri 
Praprotniku 

Šaleška cesta je vključno z vsemi križišči pred-
videna za rekonstrukcijo. V projektu izgradnja 
nadhodov ni predvidena, saj so prehodi možni 
na vseh semaforiziranih križiščih.

 �Podaljšanje pločnik na Lipo za cca. 200 m 
Podaljšanje pločnika bomo izvedli še v letu 
2018. 

 �Predolga vožnja Lokalca iz Gorice do centra 
mesta (cca 20 min) 

Med tednom vozi Lokalc po rdeči progi štirikrat 
dopoldan in štirikrat popoldan. Vožnja do centra 
mesta traja približno 5 min. Več o tem med splo-
šnimi odgovori »Z Lokalcem zastonj vsaj še do 
leta 2020«.

 �Ureditev odvodnjavanja Goriške ceste 
Izdelana je projektna dokumentacija, ki jo je 
potrebno novelirati in pridobiti služnosti.

 �Preplastitev Goriške ceste 
V letošnjem letu bomo pristopili k sanaciji 
Goriške ceste (na odseku med Praprotnikom in 
odcepom za trgovino TUŠ) v sklopu katere bomo 
uredili tudi odvodnjavanje.

 �Ureditev športnega parka za starejše na 
brežini pod Cesto na Lipo

Predlog bomo proučili in idejo poskusili realizi-
rati še v letošnjem letu.

 �Ureditev stopnic na potki iz Lipe proti 
šoli 

Poškodovani del stopnic bo koncesionar uredil 
v najkrajšem možnem času.

KS ŠALEK 
15. 2. 2018, ob 18. uri                    

 �Izboljšanje ureditve tržnice med bloki 
V letu 2018 se bo izvedlo zavetrovanje tržnice.

 �Odstranitev arhitektonskih ovir za invalide 
na prehodih za pešce v smeri Interspara

Robniki bodo urejeni v letošnjem letu.

 �Postavitev novih igral na otroških igriščih
S predstavniki MČ, KS, šol in vrtcev bomo pregle-
dali igrišča in pripravili predlog nabave novih 
igral, ki jih bomo nabavili v sklopu skupnega 
javnega naročila.

 �Most pri gasilskem domu neprimeren za 
invalide 

Zaradi prostorskih omejitev klančina za vozičke 
ni bila predvidena in izvedena ob rekonstrukciji 
mostu. Most se nahaja v območju umirjenega 
predmeta, v katerem velja prednost vseh drugih 
uporabnikov pred motornimi vozili.

 �Vzdrževanje ceste v Zgornjem Šaleku 
(rezervoar za vodo) 

Cesta v Zg. Šaleku do rezervoarja ni javna cesta, 
zato je tudi ne vzdržuje občina. Cesta prav tako 
ne izpolnjuje pogojev za kategorizacijo.

 �Prostorska ureditev nekdanjega smučišča 
Območje opuščenega smučišča Šalek je v 
veljavnem prostorskem planu MOV opredeljeno 
kot območje namenjeno za rekreacijske dejav-
nosti. Ob začetku priprave Občinskega prostor-
skega načrta MOV (2013) so lastniki zemljišč 
na območju smučišča podali različne pobude 
za spremembo namenske rabe zemljišč na 
tem območju, ki so med seboj precej različne. 
Za vzhodni del smučišča (območje Zgornjega 
Šaleka) so lastniki zemljišč podali pobudo, da se 

njihove parcele opredelijo kot kmetijsko zemlji-
šče. Za vzhodni del območja smučišča (manjši 
naklon terena) pa želijo lastniki namensko rabo 
spremeniti v stavbno zemljišče za gradnjo indi-
vidualnih stanovanjskih objektov. Vse pobude 
lastnikov zemljišč smo upoštevali pri izdelavi 
osnutka OPN, ki naj bi bil sprejet prvi polovici 
leta 2019. 

 �Ureditev Šaleškega gradu in njegove 
okolice 

1. junija 2017 se je uradno pričel izvajati 
36-mesečni projekt RUINS, katerega vodilni 
partner je University of Technology Lublin (Polj-
ska). V sklopu projekta bo izdelan celovit načrt 
upravljanja ruševine gradu Šalek. V pilotnem 
projektu (predviden v letu 2020) bo poudarek 
na ureditvi varnejšega dostopa do ruševine, 
skladno z izdelanim načrtom upravljanja. 

 �Ureditev statusa garaž, uvedba modrih con 
(parkiranje gospodarskih vozil, lastniki 
garaže koristijo v druge namene) 

Aktivnosti za uvedbo modre cone Šalek so se 
začele že pred leti, vendar so zastale zaradi 
nerešenih lastninsko-pravnih odnosov z lastniki 
montažnih garaž. Po razrešitvi tega problema bo 
odpravljena še zadnja ovira za uvedbo modre 
cone.

 �Postavitev protihrupne ob cesti Velenje–
Slovenj Gradec na izhodu iz tunela 

Pobudo za ureditev protihrupne ograje smo že 
naslovili na DRSI. Glede na pred časom izve-
dene meritve hrupa ob cestah ta odsek ne 
spada v prioritetne. Kljub temu bomo posku-
šali z DRSI doseči dogovor, da se zaradi gostote 
prometa omenjeni odsek obravnava prioritetno. 

 �Problematika novo načrtovanega mostu in 
novega naselja 

V kolikor se ne najde optimalnejša rešitev 
dostopa do novega naselja, se bo pristopilo 
k izgradnji mostu, ki bo omogočal izmenični 
promet za motorna vozila. Prehod za pešce in 
kolesarje bo fizično ločen od cestišča. 

 �Ureditev krožnega križišča proti Gorici - 
omejitev hitrosti 

DRSI je izvedla prometno študijo pretočnosti 
Šaleške ceste in križišča pred tunelom. Rezultati 
kažejo, da je na dolgi rok boljša rekonstrukcija 
križišča. Na podlagi teh podatkov so pripra-
vili tudi projektno dokumentacijo rekonstruk-
cije obstoječih križišč. V planih DRSI je začetek 
rekonstrukcije Šaleške ceste predviden v letu 
2019. 

 �Problematika vgradnje dvigal v več etažnih 
stavbah 

Težava je, ker je za vgradnjo dvigal, kadar 
je potrebno gradbeno dovoljenje, potrebno 
pridobiti 100 % soglasje vseh etažnih lastni-
kov. Potrebna je sprememba zakonodaje, da se 
delež soglasodajalcev zniža.

KS ŠKALE - HRASTOVEC 
20. 2. 2018, ob 18. uri                              

 �3. RO – trenutna situacija 
Več o tem med splošnimi odgovori »Hitra cesta 
postaja realnost«.

 �Sanacija državne ceste Velenje–Škale 
(rekonstrukcija ceste, razsvetljava, pločnik)

Projektna dokumentacija je izvedena, čaka se 
na razpis za izvedbo, ki se bo predvidoma začela 
konec leta 2018 ali v začetku leta 2019.

 �Ureditev vodotokov Sopota in Lepena - 
potrebno čiščenje in sanacija 

Vzdrževanje vodotokov spada pod pristoj-
nost države. Z rečnim nadzornikom smo opra-
vili vrsto ogledov in se skušali dogovoriti za 
izvedbo ukrepov. Prav tako upravljavca, Direk-
cijo za vode, redno pisno opozarjamo na proble-
matiko neurejenih vodotokov - nazadnje letos 
februarja.

 �Oskrba z vodo zaselku Laziše - dva občana 
nista priključena na javni vodovod 

• Za oskrbo obeh objektov je potrebna 
priključitev na visoko tlačno cono iz Rz. 
Podlubela.

• Za priključitev teh dveh objektov se je v 
letu 2010 in 2011 pripravila projektna 
dokumentacija za izgradnjo sekundarnega 
cevovoda. 

• Uporabnika zaradi koriščenja zasebnih 
vodnih virov takrat nista bila zainteresi-
rana za priključitev na javni vodovod in sta 
nasprotovala plačilu odmerjenega komu-
nalnega prispevka ter nista želela podpisati 
služnostnih pogodb.

• MOV bi morala zgraditi cca 570 m sekun-
darnega cevovoda. Zaradi nasprotovanja 
lastnikov ne priključenih objektov se je 
projekt ustavil. Skladno s 7. točko 8. člena 
Odloka o oskrbi s pitno vodo, priključitev 
ni obvezna, če je le-ta povezana z nesoraz-
merno visokimi stroški (cca 50.000 €).

Uporabnika imata možnost priključitve na 
obstoječe javno vodovodno omrežje vendar bi 
si morala vgraditi vodomerne jaške nekje na koti 
466 m.n.v., kjer lahko zagotavljamo hidrostatični 
tlak 2 bara. Takoj za vodomernima jaškoma pa 
bi si morala vgraditi napravo za povečanje tlaka 
preko proste gladine.

 �Cesta nad Gasilskim domom - cesta zaradi 
nasprotovanja lastnice ni prevozna, kar 
povzroča težave krajanom 

Gre za zasebno zemljišče, v katero občina ne 
more posegati.

 �Ureditev ustreznih internetnih povezav 
Izgradnja širokopasovnega omrežja el. komu-
nikacij je odvisna predvsem od komercialnega 
interesa zasebnih ponudnikov (Telekom, Tele-
mach, T-2, …). Več o tem med splošnimi odgovori 
»Naš cilj: vsem omogočiti dostop do interneta«.

 �Menjava azbestnih cevi vodovoda proti 
Arliču 

Dokončanje obnove vodovoda na tem območju 
je predvideno v letu 2019.

 �Obnova krajevnih cest – koncesija 
Investicijska vzdrževalna dela iz naslova konce-
sije bodo dokončana do konca letošnjega maja. 
V Škalah so to: obnova odseka ceste LC 450 121 
Sopota—Plešivec pri Mlinarju, asfaltiranje ceste 
JP 950 051 Odcep Hlep ter sanacija ceste JP 
950 081 Miklavžin—Grebinšek.«

 �Ureditev razsvetljave proti vrtcu 
Projektna dokumentacija je v izdelavi. Razde-
ljena bo na tri faze za celotno območje. I. fazo 
do vrtca bomo uredili letos.

 �Obratovalni čas sanitarij na pokopališču
Na pokopališču Škale so delavci Komunalnega 
podjetja Velenje prisotni samo v času pogrebov, 
zato WC ni vseskozi odprt. Zaklepanje WC-ja se 
izvaja zaradi preprečevanja morebitnega vanda-
lizma in dodatnih stroškov čiščenja. Do sedaj ni 
bilo pripomb na takšen režim obratovanja. 

 �Postavitev prometne signalizacije »Otroci 
na cesti« - od konjereje proti Hrastovcu in 
Škalam

Upravljanje ceste je v pristojnosti DRSI, ki ima 
pripravljeno projektno dokumentacijo za rekon-
strukcijo ceste v sklopu katere se bo izvedel tudi 
osvetljen pločnik. Predviden začetek gradnje je 
v letu 2019. 

 �Ureditev križišča pri Živicu in prehoda za 
pešce 

Upravljanje ceste je v pristojnosti DRSI, ki ima 
pripravljeno projektno dokumentacijo za rekon-
strukcijo ceste v sklopu katere se bo izvedla 
tudi rekonstrukcija križišča. Predviden začetek 
gradnje je v letu 2019. MOV je v letošnjem letu 
že izvedla osvetlitev omenjenega križišča. 

 �Zaradi ne vzdrževanja vodotoka Lepena je 
ogrožena hiša Šumah Frica

Vzdrževanje vodotokov spada pod pristojnost 
države, ki naj bi vodotoke tudi vzdrževala. Z 
rečnim nadzornikom smo opravili veliko ogle-
dov in se skušali dogovoriti za izvedbo ukrepov. 
Prav tako upravljavca, Direkcijo za vode, redno 
pisno opozarjamo na problematiko neurejenih 
vodotokov in jih pozivamo k pristopu izvedbe.

 �Cena plinovoda oz. ogrevanja na plin 
Komunalno podjetje Velenje na dejavnosti 
oskrbe s plinom dosega negativne poslovne 
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izide, saj prihodki iz naslova omrežnine zaradi 
nizkega deleža priključenih občanov ne zado-
ščajo za pokritje stroškov. To pomeni, da je 
cena omrežnine oskrbe s plinom za končne 
uporabnike že sedaj nižja od potrebne. Razliko 
do polne cene pa pokrijejo lokalne skupnosti 
(preko poslovanja javnega podjetja). Prav tako 
Komunalno podjetje Velenje zaradi manjših 
količin nakupa plina ne more konkurirati s ceno 
dobave plina največjim ponudnikom v Sloveniji. 

 �Postavitev dveh košev za smeti pri gasil-
skem domu

Postavitev dodatnih košev je že izvedena. Doda-
tne koše tudi sicer postavljamo ob vnaprej-
šnjem dogovoru s zainteresiranimi skupnostmi.

MESTNE ČETRTI 
21. 2. 2018, ob 17. uri                                                  

 �Obnova dovoznih cest do blokov Jenkova 
21, 23, 26 

Po dogovoru s stanovalci bomo cestni del izve-
dli v letu 2018, medtem, ko je sanacija parkirišč 
v domeni etažnih lastnikov. 

 �Obnova dovoznih cest do blokov Kersni-
kova 4 in 6 

Po dogovoru s stanovalci bomo cestni del izve-
dli v letu 2018, medtem, ko je sanacija parkirišč 
v domeni etažnih lastnikov. 

 �Ureditev pločnikov in kolesarskih poti 
– sanacija in odprava ovir za gibalno 
omejene

Vsako leto odstranimo določeno število arhi-
tektonskih ovir. V letu 2018 bomo uredili klan-
čine na Kersnikovi in na Rudarski cesti. Ustrezna 
ureditev se planira v sklopu vseh novih projek-
tov. 

 �Zagotovitev več zelenih površin 
V MO Velenje si ves čas prizadevamo za zago-
tavljanje čim boljših pogojev za bivanje obča-
nov, kamor sodi tudi skrb za zelene površine. 
Teh imamo v mestu dovolj in so tudi primerno 
vzdrževane. V kombinaciji z zasaditvami gredic, 
trajnic živic, dreves in ostalih okrasnih zasadi-
tev ustvarjamo podobo, ki vsakič znova prepriča 
tudi ocenjevalce žirij in obiskovalce od drugod.

 �Vzpostavitev standardov za čiščenje 
kanalov meteornih vod (glavni kanali, 
priključki) 

Mestna občina Velenje v sodelovanju s Komu-
nalnim podjetjem Velenje, ki ima pod nadzorom 
in v upravljanju javno meteorno kanalizacijo 
izvaja redne preglede, strojno in ročno čišče-
nje, preglede s TV kamero, popravila in obnove. 
Kanalizacijske priključke za komunalno pada-
vinsko odpadno vodo (s streh, dvorišč, parki-
rišč), kateri pripadajo objektu, pa vzdržujejo in 
so za njih dolžni skrbeti lastniki oz. upravljavci 
objektov.

 �Ureditev lastništva prostorov v več stano-
vanjskih stavbah v katerih so toplotne 
podpostaje

Skupaj s predstavniki blokov (etažnimi lastniki 
in upravniki) potekajo pogovori, v okviru kate-
rih se urejajo razmerja in iščejo najustreznejše 
rešitve.  

 �Ureditev kolesarskih stez (Velenje–Dolič, 
po samem Velenju) 

Odgovor je razviden iz splošnih odgovorov 
»Do leta 2022 bomo imeli celovito kolesarsko 
omrežje!«.

 �Uvedba pristojbin oz. davkov za degradi-
rano okolje (HSE) 

Odgovor je razviden iz splošnih odgovorov 
»Termoelektrarna Šoštanj in njena družbena 
odgovornost«.

 �Parkiranje v okolici Doma za varstvo odra-
slih Velenje 

Težave s parkiranjem vozil bodo odpravljene 
po rekonstrukciji objekta - predvidoma v letu 
2022. 

 �Sanacija Zidanškove, Jurčičeve in Bračičeve 
ceste 

Jurčičeva, Bračičeva in Zidanškova cesta bodo 

obnovljene in posodobljene v letošnjem letu, 
sočasno z obnovo vseh komunalnih vodov.

 �Keson za tekstil na Zidanškovi in Jurčičevi 
onemogoča pogled na vozišče

S podjetjem PUP Saubermacher, d. o. o. je dogo-
vorjeno, da se keson prestavi na ustreznejše 
mesto.

 �Redarska služba – povečati prisotnost in 
frekvenco obhodov 

Pobuda je bila posredovana redarski službi.

 �Neurejenost in neustreznost otokov za 
smeti (mala kapaciteta, poplavljanje) 

Najbolj izpostavljene zbiralnice se bodo 
uredile v dogovoru z mestnimi četrtmi v okviru 
plana investicij, ki ga pripravi koncesionar PUP 
Saubermacher, d. o. o.

 �Uvedba tri ali petdnevnih parkirnih 
abonmajev 

Kljub temu, da imamo parkiranje v mestu dobro 
urejeno, si ves čas prizadevamo prisluhniti 
željam in potrebam občanov. Prav zato smo 
pred leti uvedli štiriurno brezplačno parkira-
nje ob vikendih v conah C in D. Na voljo so tudi 
mesečne parkirne karte, ki stanujejo 20 EUR in 
veljajo za vse cone ter tedenske karte za gara-
žne hiše. Več o možnostih parkiranja najdete 
pod splošnimi odgovori »Modre cone izboljšu-
jejo varnost in omogočajo red na parkiriščih«.

 �Semafor pri mostu pri Lekarni - predolgo se 
čaka na zeleno luč 

Delovanje semaforja smo že prilagodili pešcem.

 �Ureditev razsvetljave na Kardeljevi 11 - luči 
svetijo v stanovanje 

Svetilke na Kardeljevi bodo zamenjane z ustre-
znejšimi.

 �Razširitev povezovalnega mosta Kardeljev 
trg–Stantetova 

MOV bo proučila možnosti razširitve mosta.

 �Čistoča na živilskem trgu – tržnici (golobji 
iztrebki) 

MOV je postala lastnica teh površin konec leta 
2017. S koncesionarjem poteka dogovarjanje za 
prevzem čiščenja tržnice. 

 �Ponovno odprtje manjše tržnice v atriju na 
Kidričevi (pri stari tržnici)

Med ponudniki smo opravili poizvedbo ali bi 
bili pripravljeni pridelke prodajati na predlagani 
lokaciji. Zaenkrat je takšen interes izrazil en 
ponudnik, s katerim usklajujemo podrobnosti 
za vzpostavitev prodajnega mesta. 

 �Šaleška cesta 16 - cestišče je preozko za 
dvosmerni promet 

Obstoječa ureditev je enosmerni izmenični 
promet. Dvosmernega prometa ni možno zago-
toviti brez ukinitve parkirnih prostorov. Po 
našem mnenju je trenutna ureditev optimalna. 

 �Okolica Šercerjeve 17 - nihče ne ureja 
ploščadi, pločnikov in parkirišča 

Večina tamkajšnjih zemljišč je po ZK še vedno v 
lasti Vegrada in TEŠ-a. MOV je lastnik dovozne 
ceste na parkirišče, zato za ta del skrbi koncesi-
onar (letno in zimsko vzdrževanje). 

 �Slabo zimsko pluženje in čiščenje pločni-
kov ter parkirnih mest 

Vzdrževanje občinskih cest v mestni občini 
Velenje v skladu s koncesijsko pogodbo izvaja 
podjetje PUP Velenje, parkirnih mest pa podje-
tje Andrejc, d. o. o., ki v skladu z državno zako-
nodajo in podpisanimi koncesijskimi pogod-
bami izvajata tudi zimsko službo. Nastale težave 
sproti rešujemo.

 �Čiščenje vodotokov - v času čistilne akcije 
potrebno očistiti reko Pako (v bližini Stane-
tove v smeri Šaleka)

Vzdrževanje vodotokov spada pod pristojnost 
države, ki naj bi vodotoke tudi vzdrževala. Žal 
temu ni tako, zato že vrsto let organiziramo 
očiščevalne akcije, na katere vabimo občane.

KS PODKRAJ 
22. 2. 2018, ob 18. uri     

 �Izgradnja novega doma krajanov 

Trenutno je v izdelavi idejni projekt za Dom KS 
Podkraj. V letošnjem letu se predvideva pridobi-
tev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje.

 �3. RO (cenitev in odkupovanje zemlje in 
objektov)

Odgovor je razviden iz splošnih odgovorov 
»Hitra cesta postaja realnost«.

 �Sanacija plazu in rekonstrukcija ceste 
Šteharnik  

Projektna dokumentacija je pridobljena. Sana-
cija je zaradi velikega obsega predvidena v treh 
fazah. Začetek prve faze je predviden v letu 
2019. Letos bo v KS opravljena predstavitev 
projekta in razgovor z gospodom Šteharnikom. 

 �Rekonstrukcija ceste skozi Podkraj na 
odseku Pocajt–Ferder (zelo ozko grlo – 
kamenje)

Rekonstrukcija ceste zaradi terena in zemljišč 
zaenkrat ni v planu.

 �Izgradnja pločnika pri Bizjaku  
Gradnja je predvidena v letu 2019. 

 �Izgradnja meteorne kanalizacije v zaselku 
Tajna  

Takoj, ko bodo pridobljena vsa pisna soglasja 
lastnikov zemljišč k izdelanemu projektu bomo 
pričeli z zbiranjem služnosti in pridobitvi 
gradbenega dovoljenja. V primeru, da pri tem 
uspemo lahko gradnjo izvedemo v obdobju od 
2019 do 2021.

 �Ceste v Tajni 
Ceste v Tajni so v zasebni lasti. Lastnika zemljišč 
nočeta ne predati ne prodati, kar je osnova za 
vlaganje v infrastrukturo. Novi OPN bo predvi-
deval možnost razlastitve lastnikov zemljišč po 
katerih potekajo ceste.

 �Kategorizacija ceste Pustinek–Cokan 
Cesta se lahko kategorizira, če so za to izpol-
njeni vsi pogoji.

 �Uvedba linije Lokalca čez Podkraj (nova 
koncesija 2020??) 

Trenutno to ni mogoče. Predlog bomo vzeli v 
obzir pri pripravi morebitne nove koncesijske. 
Več o tem najdete pod splošnimi odgovori »Z 
Lokalcem zastonj vsaj še do leta 2020«.

KS STARA VAS 
27. 2. 2018, ob 18. uri             

 �Poslovna cona (PC) Stara vas - plani 
Znotraj PC Stara vas je MOV prodala določen del 
zemljišča prvima dvema investitorjema (TVK in 
EUROGRAF). Slednja bosta še v letošnjem letu 
pričela z izgradnjo proizvodnih hal. Najkasneje 
v letu 2019 je predviden zagon proizvodnih 
obratov in odpiranje novih delovnih mest. MOV 
bo nadaljevala z izgradnjo komunalne infra-
strukture, financirane iz nepovratnih sredstev, 
ter nadaljevala postopke iskanja investitorjev, 
ki bi želeli na tem območju investirati.   

 �Integracijska hiša 
Komentar o tem najdete pod splošnimi odgo-
vori »Azilnega doma v Velenju ne bo«.

 �Prestavitev Dinosa iz mesta 
Med MOV in podjetjem DINOS potekajo pogo-
vori o prestavitvi skladišča na ustrezno lokacijo. 

 �Energetska sanacija bloka (bivši Vegradov 
samski dom, ki je preurejen za družine)

Čakamo odločbo o sofinanciranju s strani 
države. Razpis za izbor izvajalca je objavljen na 
portalu javnih naročil. Sanacija je predvidena v 
poletnih mesecih.

 �3. RO 
Več o tem najdete pod splošnimi odgovori 
»Hitra cesta postaja realnost«.

 �Prestavilo električnih vodov pod zemljo na 
območju Žabje vasi  

V sklopu izgradnje 3. RO je po celotni trasi ceste 
predvideno kabliranje oz. prestavitev voda v 
zemljo.

 �Ureditev ploščadi v Sončnem parku  
Ureditev ploščadi je predvidena v letu 2018.

 �Vzdrževanje Sončnega parka, pasji iztrebki 

v parku, postavitev znaka in smerokazov do 
WC-ja 

Obveznosti lastnikov psov so urejene z Odlo-
kom o obveznostih lastnikov in vodnikov psov v 
MO Velenje, v katerem so med drugim oprede-
ljene površine, kamor psov ni dovoljeno voditi.
Skupaj z izvajalci javnih služb iščemo primerne 
tehnične rešitve za odstranjevanje pasjih iztreb-
kov. Zaradi velikih površin, ki jih je potrebno 
očistiti je to tehnično in finančno zahteven 
zalogaj, zato bomo z odstranjevanjem iztrebkov 
poskusno začeli na manjšem območju.
Usmerjevalne table za javne sanitarije so že 
naročene.

 �Dokončanje izgradnje optikeT-2/Gratel v 
Žabji vasi 

Izgradnja širokopasovnih povezav oz. izgra-
dnje ustrezne internetne povezave je odvisno 
predvsem od komercialnega interesa zaseb-
nih ponudnikov (Telekom, Telemach, T-2, …). Po 
zagotovilih predstavnikov podjetja T-2, bodo 
letos nadaljevali z izgradnjo njihovega omrežja 
tudi v KS Stara vas (na območju Žabje vasi). Več 
o tem najdete med splošnimi odgovori »Naš cilj: 
vsem omogočiti dostop do interneta«.

 �Problematika Stare elektrarne Velenje – 
propada, nevarna za okolico  

Stara elektrarna je v lasti Premogovnika Velenje. 
MOV ima interes, da se objekt sanira in oživi. 
Iščejo se zainteresirani investitorji oz. nepovra-
tna finančna sredstva.

KS PLEŠIVEC 
6. 3. 2018, ob 18. uri             

 �Sanacija ceste v Sopoti - od kamnoloma do 
Oblaka 

Investicijska  vzdrževalna dela iz naslova konce-
sije na cesto bodo dokončana do konca leto-
šnjega maja. Predvidena je tudi obnova odseka 
ceste LC 450 121 Sopota–Plešivec pri Mlinarju.

 �V objektu šole je med telovadnico in kuril-
nico 7 metrski prostor, ki je trenutno zazi-
dan in neizkoriščen

Po strokovnem mnenju statika stene ni možno 
porušiti, saj bi s tem ogrozili celoten objekt. 

 �Energetska sanacija šole (leta 2018/19) 
Energetska sanacija predvideva sanacijo strehe, 
fasade, elektro in strojnih instalacij ter kotlov-
nice. 

 �3. RO – kako daleč je projekt in kaj pomeni 
vložitev ustavne presoje za izgradnjo 

Več o tem najdete pod splošnimi odgovori 
»Hitra cesta postaja realnost«.

 �Izgradnja pločnika od šole do pokopališča 
(po možnosti tudi parkirnega prostora) 

Pločnika in parkirišč ni mogoče izvesti, saj 
lastnik zemljišča MOV ne proda predmetnih 
zemljišč.  

 �Izgradnja parkirišč v neposredni bližini 
šole in pokopališča 

Pločnika in parkirišč ni mogoče izvesti, saj 
lastnik zemljišča MOV ne proda predmetnih 
zemljišč.  

 �Pridobitev uporabnega dovoljenja za mrli-
ško vežico 

Pridobivamo projektno dokumentacijo. Predvi-
doma bo uporabno dovoljenje pridobljeno še v 
letu 2018. 

 �Kakšen je pogoj, da občina pristopi h kate-
gorizaciji in asfaltiranju ceste? 

Pogoj za kategorizacijo ceste so poleg ureje-
nega lastništva zemljišča po katerem poteka 
cesta tudi najmanj štiri vseljene hiše, ki graviti-
rajo na to cesto.

 �Krajani Plešivca, ki gravitirajo na Velunjski 
graben večkrat ne dobijo nenaslovljene 
pošte, ki je namenjena občanom Velenja, 
dobivajo pa obvestila občine Šoštanj. 

Pošto smo obvestili o težavi in jim predlagali, 
da se celotno območje MO Velenje prestavi pod 
Pošto Velenje. }
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Pogovarjali smo se z 
ministrico za obrambo 
Republike Slovenije 
Andrejo Katič

 
Zdi se, da se v zadnjem času slovenska 
javnost vedno bolj zaveda mednarodnih 
varnostnih izzivov in tega, da se jim ne 
moremo izogniti. Kaj je po vašem mnenju 
najbolj prispevalo k temu, da se v večji 
meri kot prej ukvarjamo z obrambnimi 
vprašanji? 

V letu 2015 (to je bilo leto, ko sem prevzela 
funkcijo obrambne ministrice) se je Slovenija 
skupaj z drugimi srednjeevropskimi državami 
soočila z migrantsko krizo velikih razsežnosti. 
Na spreminjanje mednarodnega varnostnega 
okolja poleg vojaških groženj, ki krepijo nape-
tosti, poleg novih kriznih žarišč in vojnih obmo-
čij, nekonvencionalnih oblik vojaškega delo-
vanja, kamor štejemo na primer terorizem, 
hibridno delovanje, kibernetske napade in 
organiziran kriminal, vplivajo tudi podnebne 
spremembe, omejenost naravnih in drugih stra-
teških virov, neugodna demografska, finančna, 
gospodarska in socialna gibanja, poglabljanje 
razlik med bogatimi in revnimi v svetu ... Torej 
marsikaj, česar ne bi na prvi pogled povezali z 
varnostnimi vprašanji. Vidnejši korak krepitve 
evropske varnostne in obrambne politike je 
ustanovitev tako imenovanega stalnega struk-
turnega sodelovanja (PESCA), h kateremu je 
konec lanskega leta pristopilo 24 držav, članic 
Evropske unije. Med njimi tudi Slovenija. K 
zavedanju, da moramo na področju varnosti in 
obrambe v Evropi narediti več, so pripomogli 
tudi podatki zavezništva NATO, po katerih kar 
80 % zmogljivosti kolektivne obrambe zagota-
vljajo države, ki niso članice Evropske unije. 

 
Ko v Sloveniji govorimo o varnosti in 
obrambi, govorimo predvsem o stanju v 
Slovenski vojski. Kako ga vidite vi? 

Obrambni sistem Republike Slovenije je 
del sistema nacionalne varnosti. In vse prej 
navedene varnostne grožnje terjajo hitro in 
odločno, predvsem pa usklajeno delovanje 
vseh deležnikov nacionalnega varnostnega 
sistema, torej policije, vojske in vseh drugih, 
ki so vključeni v sistem varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. Kar se tiče obrambnega 
sistema in znotraj njega Slovenske vojske, je 
treba priznati, da ob nastopu vlade, katere 
mandat se zdaj izteka, res nista bila v zavidlji-
vem položaju. Nujno je bilo strokovno zasta-
vili njun nadaljnji razvoj. Tako smo v letu 2016 
opravili strateški pregled obrambe, katerega 
glavni cilj je bil določiti ukrepe in korake za 
zagotovitev dobre pripravljenosti in obrambne 
sposobnosti. Moja ambicija je sicer bila stra-
teški pregled opraviti za celoten nacionalni 
varnostni sistem, a zaradi migrantske oziroma 
begunske krize to žal ni bilo mogoče. Uresni-
čevanje ukrepov, ki smo jih predvideli po stra-
teškem pregledu, zahteva medresorski pristop. 

Pri uresničevanju določenih ciljev je potrebno 
tudi sodelovanje Državnega zbora Republike 
Slovenije. Vlada je na podlagi strateškega 
pregleda obrambe sprejela ustrezne sklepe. 
Predvsem je pomembno, da smo uspeli zausta-
viti trend zmanjševanja obrambnega proračuna 
in celo zagotoviti njegovo postopno poveče-
vanje. Na tej osnovi lahko v Slovenski vojski 
končno načrtujemo večji investicijski ciklus. Na 
ministrstvu za obrambo smo skupaj s Sloven-
sko vojsko prenovili obrambno zakonodajo, 
katere poglavitni namen je omogočiti nadalj-
nji razvoj obrambnega sistema ter izboljšati 
status vojaka. Po dolgotrajnem in zahtevnem 
medresorskem usklajevanju je Vlada Republike 
Slovenije septembra lani Državnemu zboru 
Republike Slovenije predlagala, da to preno-
vljene zakone potrdi. Po prvi obravnavi sta bila 
predlog zakona o obrambi in predlog zakona o 
službi v Slovenski vojski sprejeta, žal pa zaradi 
nadaljnjega namernega zavlačevanja postop-
kov na Odboru za obrambo skoraj zagotovo ne 
bosta prišla na dnevni red parlamentarne seje 
v tem mandatu. 

 
Konec marca sta z načelnikom Gene-
ralštaba Slovenske vojske predsedniku 
Republike Slovenije podala poročilo o 
pripravljenosti Slovenske vojske. Kaj nam 
lahko poveste o tem?

Poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske 
pripravlja Generalštab Slovenske vojske. 
Vesela sem, da smo v času, ko opravljam 
delo ministrice za obrambo, uspeli izboljšati 
oceno Slovenske vojske za delovanje v miru. 
Nalog, ki čakajo Slovensko vojsko, je seveda 
še veliko. Začeli smo z modernizacijo vojske; 
postopke bo treba nadaljevati. Vlada je sprejela 
pobudo ministrstva za obrambo, da se Slove-
nija pridruži mednarodni organizaciji OCCAR. 
Največja pridobitev, ki jo bo ta odločitev prine-
sla, je po mojem mnenju to, da bomo s pridruži-
tvijo dosegli enako ceno vojaške opreme za vse 
države članice. Tako se bomo izognili korupcij-
skemu tveganju, kakršnemu je bila Slovenija 
na primer izpostavljena ob nakupu oklepnikov 
Patria. Slovenska vojska (pa tudi Policija) se 
žal še vedno soočata s pomanjkanjem kadra. 
Predvsem je premalo vojakov. Predloga zako-
nov, ki smo ju vložili v državni zbor (zlasti 
zakon o službi v Slovenski vojski) bi izboljšala 
status vojakov in drugih zaposlenih v Slovenski 
vojski za določen čas in tako zagotovo prispe-
vala k zmanjšanju kadrovskih težav v Slovenski 
vojski. Vlaganje v kadre in v modernizacijo, ki 
je po obdobju krize zaznamovalo moj mandat, 
bo na daljši rok vsekakor izboljšalo tudi oceno 
Slovenske vojske za pripravljenost za delova-
nje v vojni. 

 
Ste se na ministrstvu za obrambo ukvar-
jali še s kakšnim projektom, ki bi lahko 
prispeval k izboljšanju odpornosti države 
in družbe na morebitne krize?

Ministrstvo za obrambo je bilo nosilec stra-
teškega projekta vlade, ki smo ga poimeno-
vali Krizno upravljanje in vodenje. Pripravili 
smo predlog organizacije kriznega upravljanja 
in vodenja na državni ravni ter predloge za 
nadgradnjo mehanizmov kriznega upravljanja. 
Model smo uvedli s spremembo Zakona o Vladi 
Republike Slovenije na septembrski seji držav-
nega zbora. Ministrstvo za obrambo je bilo tudi 
nosilec priprave Zakona o kritični infrastrukturi. 
Slovenija je s sprejetjem tega zakona na podro-
čju krepitve ravni odpornosti slovenske družbe 
na sodobne varnostne grožnje in tveganja 
naredila pomemben korak naprej. 

 
Kakšno pa je po vaši oceni stanje na 
področju zaščite, reševanja in pomoči?

Zaradi nepredvidljivosti narave in človeko-
vih posegov vanjo so naravne ujme še vedno 
neizogibne. Imajo tudi vedno hujše in obse-
žnejše posledice. Tudi družbeni razvoj in nove 
tehnologije nam po eni strani sicer omogočajo 
višjo kakovost življenja, po drugi strani pa so 
zaradi njih intervencije ob nesrečah vedno bolj 
zahtevne. Tako z vidika potrebne usposoblje-
nosti kot z vidika potrebne opreme. V Slove-
niji smo se v lanskem letu soočili kar s tremi 
večjimi industrijskimi požari. Ob tem smo se 
veliko naučili. Analize ukrepanja ob teh poža-
rih so pokazale, da se je sistem odzval tako kot 
je bilo treba in tako kot so narekovale razmere 
na terenu. Razumljivo pa je, da se ob nesre-
čah, katerih posledice tvorijo res širok spekter, 

pokažejo tudi kakšne pomanjkljivosti. Bistveno 
je, da se takoj, ko jih zaznamo, lotimo njihove 
odprave. Sistem upoštevajoč izkušnje stalno 
nadgrajujemo in izboljšujemo. Verjamem, da 
bo tako tudi v prihodnje. Stalno izobraževa-
nje in usposabljanje sta izjemno pomembna. 
Nujna. Ministrstvo za obrambo in Uprava Repu-
blike Slovenije za zaščito in reševanje skrbita 
za stalno izboljševanje obstoječih kapaci-
tet Izobraževalnega centra na Igu in njego-
vih izpostav v Logatcu, Sežani in Pekrah ter v 
sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije tudi 
za gradnjo regijskih gasilskih poligonov. Velik 
poudarek namenjamo sodelovanju z lokalnimi 
skupnostmi. Prav sistem zaščite in reševa-
nja je tisti povezovalni del, ki predstavlja živo 
vez med obrambnim ministrstvom, Slovensko 
vojsko in lokalnimi skupnostmi. Osrednji steber 
tega sistema so gasilci. Gasilstvo se je v poldru-
gem stoletju pri nas razvilo do res zavidljive 
ravni. Na tem področju smo zgled številnim 
drugim državam. Na ministrstvu za obrambo 
zaključujemo pripravo novega zakona o gasil-
stvu in res upam, da bo tisti, ki bo na čelo mini-
strstva prišel za mano, sledil začrtanim smer-
nicam, ki smo jih oblikovali skupaj z gasilskimi 
organizacijami. Delali smo z enim samim ciljem 
– zagotoviti možnosti za nadaljnji razvoj gasil-
stva na Slovenskem. 

 
V lanskem letu je v Sloveniji pote-
kala pregledovalna misija za področje 
pripravljenosti na jedrske in radiološke 
nesreče EPREV (Emergency Preparedness 
REView). Kakšni so bili rezultati? 

V okviru mednarodnega nadzora smo pregle-
dovalno misijo EPREV, ki jo izvaja Mednarodna 
agencija za atomsko energijo, uspešno opra-
vili. Mednarodna agencija je v Sloveniji teme-
ljito proučila celoten sistem pripravljenosti 
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na jedrske in radiološke nesreče ter pohvalila 
naše načrte in izvedena usposabljanja. Kot 
dobro prakso je agencija na primer izpostavila 
GIS sistem Regijskih centrov za obveščanje, ki 
omogoča pravočasno opozarjanje interventnih 
ekip na možnost prisotnosti nevarnih virov v 
primeru intervencij. Opozorjeni pa smo bili tudi 
na nekaj stvari, ki jih lahko še izboljšamo. Agen-
cija poudarja predvsem pomen koordinacije 
različnih področij. 

 
Bi lahko kot primer dobre prakse v 
mednarodnem merilu izpostavili še kaj?

Sistem e-Klic (angleško e-Call). Slovenija je 
bila prva država v Evropski uniji, ki je sistem 
e-Call uvedla na ravni celotne države. To smo 
naredili 1. decembra 2015. V okviru projekta 
I_HeERO pa smo oktobra lani predstavili tudi 
storitev e-Klic za tovorna vozila. Gre za elek-
tronski varnostni avtomobilski sistem za 
samodejni klic v sili na številko 112 iz vozila v 
primeru prometne nesreče. Predvideva se, da 
se bo z uvedbo tega sistema v Evropski uniji 
zmanjšalo število smrtnih žrtev v prometu za 
2500 na leto. Uvedba e-Klica je s skrajšanjem 
odzivnega časa enot za zaščito, reševanje in 
pomoč povečala varnost v cestnem prometu in 
prispevala k zmanjšanju števila žrtev, storitev 
e-Klic za tovorna vozila pa bo ob tem prispe-
vala še k zmanjšanju onesnaževanja in k varo-
vanju okolja.

 
Kot lahko opažamo, je vaše ministrstvo 
tesno povezano tudi z gospodarstvom. 
Drži? 

Drži. Sodelovanje z gospodarstvom je bila ena 
od prioritet mojega delovanja. Kot sem že pove-
dala – na ministrstvu za obrambo smo v mojem 
mandatu začeli z večjim investicijskim ciklom 
in ob vsakem naročilu sem najbolj vesela, če 
je najugodnejši ponudnik slovensko podjetje. 
Tesno smo sodelovali predvsem z Grozdom 
obrambne industrije Slovenije, Gospodarsko 
zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbor-
nico Slovenije. Naše delo in prizadevanja so 
ob sodelovanju z ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo obrodili sadove v obliki 
novih slovenskih obrambnih produktov za 
domačo in tujo uporabo ter aktivnih skupinskih 
nastopov na dogodkih in sejmih v tujini pa tudi 
v konstantnem povečevanju izvoza obramb-
nih izdelkov v zadnjih letih. Nenazadnje smo v 
mojem mandatu uspeli skleniti tudi sporazum z 
Združenimi državami Amerike, na podlagi kate-

rega lahko naša podjetja nastopajo na ameri-
škem trgu. Boljše in obsežnejše sodelovanje na 
področju evropske varnosti in obrambe, ki smo 
ga vzpostavili s pomočjo različnih projektov 
(npr. projekt Vojaška mobilnost v okviru PESCA), 
sodelovanje z Evropsko obrambno agencijo, 
Evropskim obrambnim skladom in organiza-
cijo OCCAR se odražajo v novih priložnostih za 
slovensko gospodarstvo.

 
Ste predsednica nacionalnega odbora 
za obeleževanje obletnic, vezanih na 
1. svetovno vojno, ki jih zaznamujemo 
v obdobju od leta 2014 do leta 2018. 
Menite, da tovrstni projekti kaj pripomo-
rejo k prepoznavnosti Slovenije? 

Zagotovo. Naj omenim samo lansko osrednjo 
državno prireditev v spomin na 100. obletnico 
Soške fronte. V Kobaridu je bil koncert vojaških 
orkestrov iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, 
Nemčije in Slovenije. Pot miru od Alp do Jadrana 
smo vpisali na Unescov seznam svetovne dedi-
ščine. Zaključila bi rada še en projekt – posta-
vitev obeležja padlim slovenskim vojakom na 
vzhodni fronti v Galiciji. V Nacionalnem odboru 
za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne vojne 
si ves čas prizadevamo, da posebno pozornost 
namenjamo utrjevanju kolektivnega spomina 
na dogodke izpred stotih let. Da gradimo celo-

vit spomin. Skozi bolečino in upanje. Danes 
smo z državami, s katerimi smo bili bodisi na 
isti bodisi na nasprotni strani, enakopravno 
soodgovorni za razvoj in napredek Evrope. 
Pomembno je zavedati se, da si vsi delimo ta 
del sveta, na katerem živimo. In si prizadevati 
za ohranjanje miru. Pa tudi za vzpostavljanje 
miru tam, kjer ga kljub vsem naporom medna-
rodne skupnosti še vedno ni. Ne posameznik 
ne en sam narod brez sodelovanja z drugimi ne 
moreta ujeti sreče. Dejstvo je, da se vsi nikoli 
ne bomo strinjali o vsem. Imamo pa vsi pravico 
ljubiti svojo domovino, svoj narod in svoj jezik. 
A ta ljubezen nas ne sme zaslepiti, da ne bi 
več dopuščali enakih hotenj drugih narodov. 
Medsebojno razumevanje in mir sta neprecen-
ljivi, a žal tudi nadvse ranljivi vrednoti. Iskreno 
upam, tako osebno kot ministrica za obrambo 
Republike Slovenije, da so nas, vsaj v Evropi, 
krute vojne s številnimi žrtvami in drugimi brid-
kimi posledicami naučile, da je vredno in hkrati 
nujno morebitna nesoglasja reševati z dialo-
gom in dobro voljo. 

 
Kako pa po vašem mnenju ljudje danes 
gledajo na te naše pretekle izkušnje?

Pretekle izkušnje bi nas morale marsičesa 
naučiti. Morali bi se zgledovati po naših pred-
nikih, njihova odločnost in pogum imeti za 

vzor. Danes nam ju prevečkrat zmanjka. Pa 
tudi zaupanja v to, da lahko vsak posameznik 
prispeva k boljšemu življenju skupnosti. Ne 
zavedamo se dovolj, da premoremo moč, da 
lahko naša dobronamerna hotenja spreme-
nimo v realnost. Kljub vsem oviram in priti-
skom. Kljub delovanju tistih, ki nimajo tako 
dobrih namenov. Politika je konec koncev le 
izraz za upravljanje. Na ravni četrti, vasi, mest, 
občin, države. Politično udejstvovanje je žal v 
zadnjih letih dobilo negativen prizvok. Kot da 
je politika nekaj, kar se običajnega državljana in 
državljanke ne tiče! Sama trdno verjamem, da 
ima vsak posameznik možnost vplivati na druž-
beno dogajanje. Dejstvo pa je, da so stališča 
»javnosti« največkrat stališča peščice ljudi ali 
celo le posameznikov, ki pa so dovolj dejavni. 
Poskrbeti moramo za bolj dejavno demokra-
cijo! Sicer bo izgubila svoj smisel. In tega bi nas 
moralo biti strah! 

 
Lahko kot ministrica oziroma članica 
Vlade Republike Slovenije na državnem 
nivoju zastopate tudi interese Šaleške 
doline? 

Lahko. Zagotovo je pri odločanju o vpra-
šanjih, ki se dotikajo naše doline, prednost, 
da dobro poznam problematiko, s katero se 
soočamo v dolini. Ob obravnavi posameznih 
točk dnevnega reda sej vlade lahko tako podam 
dodatne argumente. Tako je bilo na primer, ko 
je vlada sprejemala sklepe o 3. razvojni osi. Kot 
poznavalka okolja in poteka postopkov sem 
dodatno argumentirala pomembnost umestitve 
hitre ceste v prostor z vidika Šaleško in Savinj-
ske doline ter Koroške. Nekateri so bili mnenja, 
da prometa iz Šaleške doline skozi Šmartno ob 
Paki in naprej proti avtocesti ni toliko, da bi bila 
investicija v hitro cesto upravičena. Za nekoga, 
ki vodi postopke iz pisarne v Ljubljani, je lahko 
tako mnenje povsem merodajno, če pa razmere 
v konkretnem primeru poznaš, lahko neuteme-
ljene očitke zlahka ovržeš. Zelo pomembno za 
uspešno zastopanje lokalnih interesov je dobro 
sodelovanje z občinsko upravo. Zelo koristno 
je, če si seznanjen z dogajanjem na lokalni in 
na državni ravni. Tako lahko na primer kolege 
ministre ali državne sekretarje povprašam, 
kako tečejo konkretni postopki, kaj dodatno 
pojasnim in s tem prispevam k ugodnejšemu 
razpletu. Ponosna sem, da prihajam iz Šale-
ške doline. Velikokrat lahko kot primer dobre 
prakse izpostavim projekte, ki jih izvajamo v 
Velenju. }

Srečanje s sekretarjem za obrambo Združenih držav Amerike Jamesom Mattisom v Pentagonu
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Poslanec v Državnem zboru  
Republike Slovenije  Jan Škoberne

»Šaleško dolino se  
je v Ljubljani zelo  

dobro slišalo!«
Tako kljub številnim dobrim zgodbam, ki 

smo jih vendarle spisali v tem mandatu, 
ostaja grenak priokus. Pred iztekom tega 

štiriletnega obdobja bi lahko zakonsko uredili 
še status konoplje, sprejeli zakone, ki bi omogo-
čili posodobitve gasilstva in vojske ter, morda 
najpomembneje, zdravstvenega sistema. Pa 
vendar – kot radi rečemo – tudi v tem slabem 
zna biti kaj dobrega. 

Pred vstopom v predvolilno kampanjo vseka-
kor lahko zapišemo, da smo se v poslanski 
skupini Socialnih demokratov posvečali pred-
vsem razvojnim vprašanjem ter tistim temam, 
ki so ključne za izboljšanje delovanja držav-
nega aparata. Ta bi moral biti učinkovit servis 
za državljanke in državljane, za mala in velika 
podjetja, ter zagotavljati storitve, za katere 
bodo ljudje rade volje plačali davke, ki jim jih 
država nalaga. 

Skupaj s partnerji smo se tako Soci-
alni demokrati lotili celovite prenove 
gradbene in okoljske zakonodaje. 

Omogočiti želimo hitrejše, digitalizirane 
ter ljudem in okolju prijaznejše postopke za 
umeščanje vseh vrst objektov v prostor, ki 
ga razumemo kot izjemno pomembno javno 
dobrino, kot posebno kategorijo državnega 
pomena, ki jo je treba ustrezno zaščititi.

Veliko pozornosti smo posvetili zagotavlja-
nju večje pravičnosti na področju dela, družine, 
socialnih zadev ter enakih možnosti. Podprli 
smo uveljavitev višje vrednosti osnovnega 
dohodka, na predlog naše poslanske skupine 
uveljavili minimalno pokojnino, ki ne sme biti 
nižja od 500 evrov, oblikovali nove razrede za 
otroške dodatke in na vseh ravneh, kjer je bilo 
to mogoče, sprostili varčevalne ukrepe na račun 
ljudi, ki jih je v času krize uveljavil zakon o urav-
noteženju javnih financ. Kljub nasprotovanju 
SMC smo dvignili minimalno plačo. Sloven-
sko kmetijstvo dosegamo rekorde na področju 
samooskrbe, več kot podvojil se je prihodek 
od prodaje lesa, skupaj s strateškimi vlagate-
lji iz tujine pa ponovno vzpostavljamo sloven-
sko gozdno predelovalno industrijo. Povedano 
drugače: vlagali smo v ljudi in v oblikovanje 
pogojev, ki so potrebni, da si ljudje s poštenim 
delom ustvarijo dostojno življenje. 

Kadar znotraj koalicijskih vrst ni bilo dovolj 
posluha, sem poskušal s svojimi zakonodaj-
nimi predlogi. Pa moram žal ugotoviti, da ni 
bilo posluha za številne male napredne ideje. 
Odstop dr. Mira Cerarja je na primer povzročil, 
da je padel moj predlog regulacije rabe kono-
plje za medicinske namene, zavrnjen pa je bil 
tudi moj predlog, po katerem naj bi v Nadzorni 
svet Slovenskega državnega holdinga, ki upra-
vlja naše skupno premoženje, vključili tudi 

predstavnike zaposlenih, sindikatov, mladih in 
upokojencev. Prav tako, kljub obljubi ministra 
za gospodarstvo iz vrst SMC, ne bo pričel veljati 
zakon o delavskih odkupih, pod katerega sem 
se prvi podpisal. Vse to tako ostajajo izzivi za 
naslednji mandat. Na malih naprednih korakih 
bomo vztrajali tudi v prihodnje. 

Tako kot bomo vztrajali pri zavzetem 
zastopanju Šaleške doline, Velenja, 
Šoštanja in Šmartnega ob Paki v 
državnem zboru. 

V tem mandatu sem skladno s tem svojim 
glavnim poslanstvom postavil več poslan-
skih pobud in vprašanj, med drugim vezanih 
na umeščanje tretje razvojne osi v prostor, na 
protihrupno ograjo pri Pesju, na navezovalne 
ceste v Šmartnem ob Paki ... Veliko časa sem 
namenil preprečevanju združevanja Bolnišnice 
Topolšica s Splošno bolnišnico Celje in uvrsti-

Socialni demokrati, ki upamo na vašo podporo tudi na prihajajočih 
državnozborskih volitvah, bomo te dileme lahko rešili že v prvih stotih dneh 
naslednjega sklica državnega zbora in vlade. Če bo le tokrat bolj kot to, kdo 
je prvič na plakatu, pomembno to, kakšen je njegov program, kakšne so 
njegove kompetence, kakšne so dosedanje reference njegove stranke. 

tvi zahtev Civilne iniciative Šoštanj na plenarno 
sejo državnega zbora. Bilanca rezultatov teh 
pobud je vsekakor dovolj dobra, da lahko 
skupaj ocenimo: Šaleško dolino se je v Ljubljani 
zelo dobro slišalo! 

Še posebej pa sem vesel, da nisem 
edini Socialni demokrat, ki se v 
Ljubljani trudim po najboljših močeh 
zastopati našo dolino in njene ljudi. 

Brez odličnega dela in podpore ministrice 
za obrambo Andreje Katič ter člana Držav-
nega sveta Republike Slovenije Bojana Kontiča 
marsičesa ne bi uspeli uresničiti. V vsakem 
primeru bomo Socialni demokrati še naprej 
gradili solidarnost, pravičnost, razvoj in napre-
dek. Vse vas, tudi tiste, ki morda vrednot ne 
delite z nami, pa vabim, da nam pri oblikovanju 
naše skupne prihodnosti še naprej pomagate. 
Z idejami, predlogi, kritikami in usmeritvami. }

Gremo #skupaj #naprej!

Jan Škoberne

V zadnjih mesecih štiriletnega mandata se je ponovno pokazalo, da je eden 
ključnih izzivov naše družbe (ne)prevzemanje odgovornosti. Na eni strani kopi-
ca poslanskih “last minute” samopromocijskih zakonov, na drugi pa stavkovni 
val, neuspeh zdravstvene reforme in nezmožnost enotnega nastopa slovenske 
zunanje politike. Namesto odločnih odločitev in rešitev, za katerimi bi voditelj 
lahko stal in obstal, smo, na nek način pričakovano, dočakali le odstop dr. Mira 
Cerarja, ki je, namesto da bi se skupaj s partnerji ob zaključku mandata soočil 
z izzivi, ki so še ostali na mizi, raje izbral lažjo pot, predajo in vedno uporabno 
pojasnilo, da je za nedokončano seveda kriv nekdo drug. Legitimno, a nič kaj 
državniško. 



www.sd-velenje.si     info@sd-velenje.si 15

Svetniška skupina SD v Svetih Mestne ob~ine Velenje, Ob~ine Šoštanj in Ob~ine [martno ob Paki

Aktivnosti Jana Škoberneta  
v Državnem zboru Republike Slovenije
V preteklem triletnem obdobju smo v 

sodelovanju z občinskimi organizacijami 
SD Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki 

v rednih terminih izvajali projekt poslanske 
pisarne, v okviru katerega, ob Paki redno izva-
jali projekt poslanske pisarne, v okviru katerega 
smo skupaj z državljankami in državljani obli-
kovali pobude in vprašanja za vlado in ministr-
stva, pristojna za posamezna področja.

Skupaj smo tako na Vlado Republike 
Slovenije naslovili pobudo, da se 
v zvezi z uveljavljanjem Uredbe o 
enotnem komunikacijskem trgu 
odločno postavi v bran zagotavljanju 
internetne nevtralnosti, ki jo je Slovenija 
leta 2012 z Zakonom o elektronskih 
komunikacijah uvedla na nacionalni 
ravni, ter z morebitnimi potrebnimi 
zakonskimi spremembami to nevtralnost 
v nacionalni zakonodaji še dodatno 
okrepi. Prav tako naj Vlada RS, v okviru 
participacije na ravni Evropske unije ter 
preko njenih predstavnikov v institucijah 
unije javno ter jasno pozove vse organe 
Evropske skupnosti k uresničevanju 
načela internetne nevtralnosti, brez 
obvodov, ki lahko to načelo ne le 
razvrednotijo, temveč potisnejo v polje 
manipulacij ter izigravanj.

Nastalo je tudi pisno poslansko vprašanje 
ministrici za izobraževanje, znanost in šport v 
zvezi s člankom “Varčevanje na račun študen-
tov”, ki je bil 22. 5. 2015 objavljen v časopisu 
Delo, saj se je name obrnilo večje število drža-
vljank in državljanov, ki jih skrbi potencialno 
zmanjševanje kvalitete visokega izobraževanja 
v Republiki Sloveniji.

Skupaj smo postavili pisno poslansko vpra-
šanje v zvezi z neenakopravnostjo pri razpore-
jenosti zaposlenih v Izpitnih centrih v plačilne 
razrede, pa pisno poslansko vprašanje v 
zvezi z napovedano neprijavo ARRS na razpis 
COFUND MSCA, prav tako, tokrat ministru za 
infrastrukturo Petru Gašperšiču, pisno poslan-
sko vprašanje v zvezi z zahtevami po pravični 
kompenzaciji negativnih vplivov energetskega 
gospodarstva v Šaleški dolini.

Glede morebitne deložacije nekdanjega 
pripadnika specialnih policijskih enot gospoda 
Branka Šalamuna sem v znak protesta podal 
poslansko vprašanje in pobudo tudi ministrici 
za notranje zadeve Vesni Györkös Žnidar. V 
zvezi s stisko tistih, ki niso mogli pravočasno 
dokončati svojega diplomskega študija zaradi 
zakonskih sprememb, sem pristojni ministrici 
postavil pisno poslansko pobudo v zvezi s 
prehodom na bolonjski študij za študente pred-
bolonjskih programov, ki do konca septembra 
2016 niso uspeli zaključiti študija, pa pobudo 
ministrici za zdravje z zahtevo po ureditvi rabe 
konoplje za medicinske namene.

Na pobudo občank in občanov pa sem na 
plenarnih zasedanjih državnega zbora postavil 
tudi številna ustna poslanska vprašanja, med 
katerimi lahko kot pomembnejša izpostavim 

denimo vprašanja glede ureditve in ohranitve 
podaljšanega bivanja (varstva) otrok v osnov-
nih šolah, pa glede spodbujanja delovanja in 
financiranja podjetniških inkubatorjev, v nada-
ljevanju tudi ustno poslansko vprašanje vladi v 
zvezi s prepovedjo neplačanega pripravništva, 
neobhodno seveda tudi več vprašanj v zvezi z 
umeščanjem tretje razvojne osi ter vključeva-
njem lokalnih skupnosti in upoštevanjem želja 
občank in občanov pri umeščanju tako velikega 
infrastrukturnega objekta v prostor. Ministrico 
za zdravje sem denimo vprašal, kako bo zdru-
ževanje Splošne bolnišnice Celje in Bolnišnice 
Topolšica, ki se obe soočata s hudimi finanč-
nimi in upravljavskimi težavami, doprineslo k 
pozitivnemu poslovanju in organski rasti obeh 
zavodov ter kako se to sklada s temeljnimi 

postulati enakomernega regionalnega razvoja 
in enakopravnostjo dostopa do zdravstvenih 
storitev za vse državljanke in državljane?

V okviru poslanske pisarne smo tako odprli 
številna pomembna vsebinska vprašanja, neka-
tera med njimi formalna, spet druga nefor-
malna, vsa pa s ciljem pomagati našim ljudem, 
da bi bilo njihovo življenje boljše in kvalite-
tnejše. Zadnja moja pisna pobuda Vladi Repu-
blike Slovenije je bila tako namenjena rešitvi 
problema čistilk, ki so izgubile delo pri podi-
zvajalcu Šolskega centra Velenje, ker so opozo-
rile na neživljenjske razmere in mizerno plačilo, 
ki so ga bile deležne za trdo in pošteno delo. } 

Več na www.sd-velenje.si 

Poslanska pisarna  
Jana Škoberneta  
v Šoštanju
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Jan Škoberne je v 
času svojega poslanskega mandata v Šoštanju organiziral nekaj 
odmevnih dogodkov, ki jih na kratko predstavljamo.

RAZVOJ TURIZMA V MALIH MESTIH

V svoji poslanski pisarni je 24. marca 2015 Jan Škoberne gostil generalno direktorico Direkto-
rata za turizem in internacionalizacijo Evo Štravs Podlogar, s katero sta se pogovarjala o trendih 
na področju turizma v malih mestih.

NOVOSTI V KMETIJSKI POLITIKI

V petek, 19. februarja 2016, je poslanec Jan Škoberne gostil državno sekretarko ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanjo Strniša.

Državna sekretarka je prisotne, ki so imeli tudi veliko tehtnih vprašanj, seznanila z novostmi v 
kmetijski politiki, z novimi razpisi na področju kmetijstva in s prednostmi, ki jih prinašajo spre-
membe Zakona o kmetijskih zemljiščih. Dogodka so se udeležili šoštanjski kmetovalci in sveto-
valki Kmetijske zadruge Šaleška dolina. 

IZZIVI UREJANJA PROSTORA V REPUBLIKI SLOVENIJI

V mali dvorani Kulturnega doma Šoštanj je 21. oktobra 2016 v organizaciji poslanske pisarne 
Jana Škoberneta potekal dogodek Izzivi urejanja prostora v Republiki Sloveniji, katerega gostja 
je bila ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.

JAVNA PREDSTAVITEV VIZIJE RAZVOJA ZDRAVSTVENIH STORITEV V SLOVENIJI IN
 ŠALEŠKI DOLINI

Ker Socialni demokrati ne pristajamo na ukinjanje Bolnišnice Topolšica ter na selitev delovnih 
mest v Celje, še najmanj pa na zmanjšano kvaliteto in dostopnost zdravstvenih storitev za naše 
občanke in občane, je poslanec Jan Škoberne v sredo, 13. septembra 2017, v Domu krajanov 
v Topolšici organiziral javno predstavitev vizije razvoja zdravstvenih storitev v Sloveniji in naši 
dolini. Na dogodek je bila povabljena tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Žal mini-
strica svojega pogleda na situacijo v zdravstvu ni podala, saj se na povabilo ni odzvala. Socialni 
demokrati smo ponosni, da smo v veliki meri pripomogli k temu, da je Bolnišnica Topolšica ohra-
nila svojo avtonomnost. }
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 Aleksandra          Vasiljević  
      za           regijo
Že od malih nog sem odraščala v duhu 
socialne demokracije. Sočutje, empatija, 
solidarnost, enakost, pravičnost kot temeljne 
vrednote socialne demokracije so vrednote, s 
katerimi sem rasla in so del mene. 

Danes kot članica Socialnih demokratov in članica 
Sveta Mestne občine Velenje živim in delujem v 
skladu s svojimi socialdemokratskimi vrednotami 
in načeli. 

S pozitivnim zgledom in sooblikovanjem 
novih zgodb mojega mesta v mestnem svetu 
lahko na lokalno okolje vplivam posredno 
in neposredno. Moje delovanje v stranki 
SD je usmerjeno v odpravljanje razlik, 
zmanjševanje nestrpnosti in ohranjanje 
kakovosti življenja v lokalnem okolju, 
v okolju, ki ponuja veliko možnosti za 
osebni in karierni razvoj. Vrednote socialne 
demokracije so vrednote, ki so temeljnega 
pomena za človekovo integriteto. Zato 
verjamem, da bo socialna demokracija v 
prihodnjih letih še kako pomembna za družbo 
in njen razvoj. Tako v Sloveniji kot po svetu. 

Kot zdravstvena delavka imam močno razvit čut za ljudi 
in sposobnost empatije, zato razumem stisko ljudi. 
Tistih starejših, pa tudi stisko moje generacije. Velikokrat 

potožimo, da nam je teže kot je bilo našim staršem. Ves čas se 

moramo boriti za svoje mesto v družbi, venomer truditi se 
biti boljši, spremljati vse novosti sodobnega in hitro spremi-
njajočega se sveta. Poraja se mi vprašanje, ali lahko to vpliva 
na zdravstveno stanje mladega človeka. Pri svojem delu 
subjektivno opažam, da ima okolje velik vpliv na človeka. 
Zaradi pritiskov, ki nam jih nalagajo družba, svetovni mediji 
in tehnološke »inovativne« spremembe vse bolj popu-
ščamo, kar se najprej pokaže na porušenem ravnovesju 
zdravstvenega stanja. Psihičnega, fizičnega ali duhovnega. 

SAŠA regija ponuja nešteto možnosti za 
ohranjanje zdravstvenega ravnovesja. Živimo v 
čudovitem in urejenem okolju, ki nam omogoča 
brezplačno rekreacijo, sproščanje v naravi, 
klepet v dobri družbi in veliko čarobnih kotičkov, 
v katere lahko pobegnemo od vsakodnevnih 
stresnih razmer.

Zaradi naravnih in kulturnih danosti ima SAŠA regija velik 
potencial za turistični razvoj. Morali bi ga v celoti izkoristiti! 
Celotna Savinjsko šaleška regija premore odlična podje-
tja, ki so prepoznana v Sloveniji in v svetu, ob teh pa ne 
smemo pozabiti na mikro in mala podjetja, ki bi se lahko 
hitreje in bolje razvijala, če bi bila deležna prave podpore. 
Zaradi slabše infrastrukturne povezave so nekatere občine 
v regiji SAŠA slabše razvite, zato je izredno pomembno, 
da se znamo povezovati in sodelovati. Vse občine morajo 
delovati za uresničevanje skupnih ciljev, za boljši in hitrejši 
razvoj celotne SAŠA regije. Prepričana sem, da bi aktivnosti 
in prizadevanja za gradnjo tretje razvojne osi pozitivno vpli-
vala tudi na napredek Savinjsko šaleške regije. 

Le s povezovanjem in tvornim sodelovanjem lahko dose-
žemo razvoj, ki bo prinesel novo energijo in nov zagon za 
vse, ki tukaj živimo, delamo in uživamo v naravnih lepotah. 

Aleksandra Vasiljević

SAŠA  
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Šoštanj, občina z veliko potenciali
Občinska organizacija Socialnih demokratov Šoštanj se dejavno vključuje v oblikovanje priho-
dnosti kraja in odgovarja na vse ključne izzive, ki so del zagotavljanja kvalitetnega življenjske-
ga okolja. Leta 2014 sva bila za člana Sveta Občine Šoštanj izvoljena Boris Plamberger in Boja-
na Žnider. Skupaj s članoma občinskega sveta z liste Mladi za Šoštanj sva ustanovila svetniško 
skupino. Svetniška skupina se je pridružila koaliciji in je tvorno sooblikovala občinsko politiko 
v celotnem mandatu.

Mandat 2014–2018 vsekakor lahko ocenimo kot 
zelo uspešen. Občanke in občani opažajo, da 
je bilo v zadnjih štirih letih za mesto Šoštanj 

narejenega več kot v vseh dosedanjih mandatih skupaj. 
Pa naj navedemo le nekatere pridobitve: prenovljeni 
Trg svobode, nova tržnica, športno igrišče v Tresimirje-
vem parku, obnovljena Aškerčeva cesta, sprejet Občin-
ski prostorski načrt, potrjena gradnja prizidka h glasbeni 
šoli, podpisana večletna koncesijska pogodba za investi-
cijsko urejanje cest, ustanovljen Pristop Šoštanj, zaklju-
čena kohezijska projekta Celovita oskrba s pitno vodo v 
Šaleški dolini ter Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
Šaleški dolini … S slednjima projektoma je Občina Šoštanj 
ogromno pridobila! Socialni demokrati smo si v letu 2018 
zelo prizadevali tudi za to, da smo uspeli zagotoviti nekaj 
sredstev za projekt Lokalc. Na sejah občinskega sveta 
smo opozarjali na odgovornost gospodarstva do doline 
ter se zavzemali za nespremenjeno ceno toplotne ener-
gije za občane Šoštanja. To bi vendarle moralo biti samo-
umevno! Že zato, ker TEŠ stoji v tej naši nekoč prelepi 
dolini.

Res je, občani Šoštanja smo se z gradnjo bloka 6 in s 
tem, da elektrarna stoji tako rekoč sredi mesta, vsekakor 
prehitro sprijaznili. Degradacija območja občine Šoštanj 
je ogromna in prognoza širitve Družmirskega jezera je 
zastrašujoča. Jezero naj bi leta 2013 obsegalo okoli 80 
hektarov, do leta 2023 pa naj bi se povečalo na 135 
hektarov. Širi se proti Gaberkam, kar je v naravi že dobro 
vidno. Globina Družmirskega jezera se je v 14 letih pove-
čala za skoraj 20 metrov. 

Prebivalce Šoštanja pa motijo tudi osenčenost 
zaradi elektrarniških objektov, smrad iz 
premogovniškega jaška in tresenje tal. 

Na vse to sva svetnika Socialnih demokratov glasno 
opozarjala. 

V lokalnem časopisu je bil leta 2010 objavljen članek z 
naslovom »Šaleška dolina blok 6 sprejema, Slovenija pa 
ga potrebuje«. Tako je. 

Termoelektrarno in premogovnik smo v 
Šaleški dolini sprejeli, ker ju potrebujejo vsi 
Slovenci. In kaj imamo danes od tega?  
O čem se danes še vedno le pogovarjamo?  
O tem, kar bi moralo biti samoumevno!  
Prav sramotno je vedno znova prositi za to, 
kar nam pripada. 

Dela in nalog nam tako še ne bo kmalu zmanjkalo. Soci-
alni demokrati imamo Šoštanj radi in želimo prispevati 
k njegovemu nadaljnjemu razvoju. Predvsem si bomo 
v prihodnje, kakor smo si tudi že doslej, prizadevali, da 
Šoštanju vrnemo mestni značaj in utrip. Tudi z organiza-
cijo različnih dogodkov, ki ste jih že v tem mandatu dobro 
sprejeli. Z veseljem smo se srečevali z vami! Verjamemo, 
da bomo dobro sodelovali tudi v naslednjih letih. }

Bojana Žnider

Kostanjev piknik 

Letošnjega kostanjevega piknika, ki smo ga 
pripravili v prostorih Tržnice, so se udeležili tudi 
evropska poslanca Tanja Fajon in Knut Flecken-
stein ter poslanec SD v Državnem zboru Repu-
blike Slovenije Jan Škoberne.

Druženje ob peki palačink in 
prebiranju Kajuhovih pesmi 

Teden dni pred tradicionalnim Kajuhovim 
pohodom smo Socialni demokrati Šoštanj 
organizirali druženje ob prebiranju Kajuhovih 
pesmi, s katerim smo želeli krajane opomniti na 
Kajuhov pohod ter jih ter povabiti k udeležbi. 
Takšno druženje v Tržnici Šoštanj od leta 2017 
prirejamo tudi z željo, da po svojih močeh 
pripomoremo k oživitvi novega objekta in 
živahnejšemu mestnemu utripu. 

Kajuhov pohod 

Letos je potekal že 20. Kajuhov pohod, ki ga socialni demokrati iz Šoštanja tradicionalno orga-
niziramo v spomin na našega velikega rojaka, borca, pesnika in narodnega heroja Karla Destov-
nika – Kajuha. Pod streli okupatorja je leta 1944, star komaj 22 let, pri domačiji Žlebnik padel za 
svobodo slovenskega naroda.

V sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB Velenje in Mladim forumom SD Šaleška 
dolina smo pri domačiji Žlebnik v Šentvidu priredili že dvajseto spominsko slovesnost. Letos 
je slovesnost prvič potekala pred spominskim obeležjem, ki ga je v letu 2017 postavila Občina 
Šoštanj in se s tem poklonila velikemu pesniku Karlu Destovniku – Kajuhu. }

Občinska organizacija Šoštanj
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Delovanje Svetniške skupine  
Socialnih demokratov Šmartno ob Paki 
Socialni demokrati občine 
Šmartno ob Paki smo v 
občinskemu svetu aktivni 
vse od leta 2002 dalje, ko je 
vodenje občine prevzel pokojni 
župan Alojz Podgoršek. V 
tistem času smo za nadaljnji 
razvoj občine pripravili 
program našega delovanja, 
usmerjenega v dobrobit vseh 
naših občanov. 

Občina se je skozi leta nenehno razvi-
jala, ker je plod nenehnega dobrega 
sodelovanja med vsakokratnim župa-

nom in občinskim svetom. Socialni demokrati 
smo vseskozi delovali tvorno in korektno. To so 

prepoznali tudi volivke in volivci, ki so Social-
nim demokratom v letih 2006, 2010 in 2014 
namenili največji delež glasov. Janko Avberšek 
je razen med letoma 2010 in 2012, vsa leta 
opravljal delo podžupana. 

V tem obdobju so bile izvedene pomembne 
investicije na področju oskrbe z vodo, odvaja-
nja odplak in prometne infrastrukture. Zgrajen 
so bili prizidek k osnovni šoli, Mercator center 
ter nova stanovanja, ki jih občina namenja 
socialno šibkim občanom. 

Po lokalnih volitvah leta 2014 smo Socialni 
demokrati skupaj z Listo za razvoj občine in 
DeSUS-om oblikovali programsko koalicijo, 
v okviru katere uspešno izvajamo vse začr-
tane aktivnosti. Poleg dobrega in transparen-
tnega delovanja občine je potrebno omeniti 
tudi korektno ter tvorno sodelovanje z vsemi 
svetniki občinskega sveta in občinsko upravo. 
Sposobnost sprejemanja različnih mnenj in 

usklajevanja ter delovanje v dobrobit vseh 
občanov ustvarjajo sinergijo za realizacijo 
projektov in zastavljenih ciljev. To v naši občini 
zmoremo in dokazujemo.

Pred nami je leto volitev. Socialni demokrati 
se bomo za državnozborske volitve aktivno 
vključili v kampanjo, ker smo prepričani, da 
je naš kandidat Jan Škoberne odličen kandi-
dat, kar je dokazal s svojim delom v zadnjem 
mandatu. Poleg tega pa preko poslanske 
pisarne zelo aktivno sodeluje z našo svetniško 
skupino in lokalno skupnostjo.

Tudi na jesenskih lokalnih volitvah bomo 
Socialni demokrati v Šmartnem ob Paki imeli 
listo kandidatov, ki bo skrbno načrtovana in 
sestavljena iz kandidatov, ki s svojim znanjem, 
vzgledom in delom dokazujejo, da lahko pripo-
morejo k delovanju lokalne skupnosti. 

»Skupaj naprej!« To je zagotovilo za uspeh! }

Janko Avberšek
Poslanska in svetniška pisarna 
SD v Šmartnem ob Paki deluje od 
pričetka mandata poslanca Jana 
Škoberneta. Na rednih srečanjih 
poslanec predstavi aktualna 
dogajanja v vladi in državnemu 
zboru, nato pa sledijo vprašanja 
in pobude prisotnik. Z aktualnimi 
dogodki in problematiko v občini 
prisotne in poslanca seznanijo 
svetniki SD in drugi vabljeni gostje.
Poslanska in svetniška pisarna SD 
je odprta vsak drugi ponedeljek 
od 19.00 do 20.30 v Mladinskem 
centru Šmartno ob Paki. Pridružite 
se nam.
Svetniki SD in Jan Škoberne

Šmartno ob Paki,  
evropsko središče Martinovih mest
Socialni demokrati Šmartnega 
ob Paki ves čas iščemo načine, 
kako skupnost, v kateri živimo 
in za katero delamo, narediti še 
boljšo, uspešnejšo in prijetnej-
šo za življenje. V Šmartnem 
ob Paki smo se tako v zadnjem 
štiriletnem mandatu trudili, 
da bi združili moči in skupaj s 
članicami in člani ter v okviru 
poslanske in svetniške pisarne 
ne le odgovarjali na vsako-
dnevne izzive, ki so segali od 
protipoplavne zaščite pa do 
umeščanja tretje razvojne osi v 
prostor, ampak odgovoriti tudi 
na temeljna razvojna vprašanja 
in ponuditi odgovore, kako naš 
kraj razvijati naprej. 

Vsako leto smo pripravili več različ-
nih dogodkov. Na enega od teh smo 
v »poslansko pisarno na prostem« 

našega poslanca Jana Škoberneta povabili 
tudi poslanko v Evropskem parlamentu, Tanjo 
Fajon. Predstavili smo ji potenciale Šmartnega 
ob Paki ter pobudo Šmartno ob Paki – evrop-
sko središče mest Svetega Martina, ki smo jo 
razvili v okviru dela svetniške in poslanske 
pisarne. 

Ideja, da je mogoče vsa evropska mesta, 
poimenovana po Svetem Martinu, povezati, 
seveda ni nova. Smo jo pa pri nas nadgradili 
in z njo želimo Šmartno ob Paki opazno posta-
viti na evropski zemljevid. Mreženje mest in 
ljudi prinaša ogromno razvojnih priložnosti in 
mi jih želimo pripeljati v naš kraj. Pobuda, ki 
smo jo nedavno predstavili tudi poslankam in 
poslancem v Evropskem parlamentu (kar sta 
nam omogočila evropska poslanka Tanja Fajon 
in poslanec v Državnem zboru Republike 
Slovenije Jan Škoberne), obsega vzpostavi-
tev skupne blagovne znamke mest Svetega 
Martina in enovite, čezmejno povezljive turi-
stične ponudbe ter skupni nastop pri promo-
ciji in zagovarjanju interesov v pobudo vklju-
čenih krajev. 

Že dolgo namreč ni skrivnost, da je 
mogoče na globalne trge prodreti 
le s kakovostnimi produkti, dobro 
promocijsko mrežo in visoko stopnjo 
povezljivosti produktov. Tu je naša 
priložnost! Ekipa Socialnih demokra-
tov v Šmartnem ob Paki jo je prepo-
znala in si prizadeva za oblikovanje 
široke in ambiciozne mreže mest in 
vasi v Evropi, kakršne še ni. 

Znanje in izdelki naših ljudi, lepota kraja 
in njegova bogata zgodovina tvorijo skupno 
evropsko identiteto, ki jo želimo ohranjati in 
razvijati – na najboljši možen način: z delom 
in iskanjem novih priložnosti za razvoj. }

Janko Avberšek

Člani Socialnih demokratov Šmartno ob Paki že več kot dvajset let ženam, materam in dekle-
tom ob mednarodnem dnevu žena podarjamo rdeče nageljne. V dopoldanskem času ženske s 
cvetjem razveseljujemo pred trgovino Mercator, obiščemo pa tudi javne in druge ustanove, kjer 
so zaposlene ženske.

Septembra 2017 smo pripravili tradicionalno srečanje SD v Šmartnem ob Paki. Začelo se je z 
dopoldanskim tekmovanjem v kuhanju golaža, na katerem so se pomerile ekipe občinskih orga-
nizacij SD Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, popoldan pa smo druženje nadaljevali pod kozol-
cem pri Mladinskem centru. Dež je sicer okrnil predvideni program srečanja, a smo imeli kljub 
temu zelo lep dan. S svojo prisotnostjo sta nas razveselila tudi ministrica za obrambo Andreja 
Katič in poslanec Jan Škoberne.

Občinska organizacija Šmartno ob Paki



www.sd-velenje.si     info@sd-velenje.si 19

Svetniška skupina SD v Svetih Mestne ob~ine Velenje, Ob~ine Šoštanj in Ob~ine [martno ob Paki

Dogodki SD Velenje
Tradicionalna prireditev Mladega 
foruma SD SAŠA ob dnevu žena

Mladi forum SD SAŠA je tudi letos organizi-
ral tradicionalno prireditev ob mednarodnem 
dnevu žena. Veliko dvorano Doma kulture Vele-
nje so do zadnjega kotička napolnile dekleta 
in žene, članice SD in druge občanke, ki so si 
komedijo z naslovom To pa je zadrega v izvedbi 
Kulturnega društva Avgust Hribar iz Doliča 
ogledale v družbi prijateljic, mam, babic, tet … 
Vzdušje je bilo odlično, uživale so!

Ne pozabi! Ponovno uporabi!

Na Cankarjevi ulici smo pripravili dogodek 
Ne pozabi! Ponovno uporabi!, na katerem smo 
zbirali rabljeno opremo za dom in gospodinj-
stvo, športno in otroško opremo ter druge 
uporabne predmete, ki jih bodo v Centru 
ponovne uporabe Velenje obnovili ter tako 
omogočili njihovo ponovno uporabo. Z dogod-
kom smo želeli občanke in občane ozavestiti o 
odgovornem ravnanju z okoljem, nepotrebnem 
nastajanju odpadkov ter odgovornem potrošni-
štvu in jih spodbuditi k ponovni uporabi. 

Spomladanska čistilna akcija

Tokrat smo se v okviru tradicionalne spomla-
danske čistilne akcije lotili čiščenja zelenic ob 
celjski vpadnici v Velenje. V nekaj urah smo z 
odpadki napolnili več kot 20 vreč. 21. aprila 
smo s čiščenjem Velenja nadaljevali. Skupaj z 
zaposlenimi v upravi Mestne občine Velenje 
smo uredili sprehajalno pot ob Škalskem jezeru. 

ČISTO + ZELENO = VELENJE

Z dogodkom ČISTO + ZELENO = VELENJE smo 
zaznamovali svetovni dan Zemlje ter svetovni 
dan voda. Izpostavili smo pomen čistega 
okolja in kakovost pitne vode v Šaleški dolini 
ter obudili spomin na ekološki protestni shod, 
s katerim so ljudje pred več kot tridesetimi 
leti opozarjali na prekomerno onesnaževanje 
okolja in druge negativne posledice pridobiva-
nja električne energije v Šaleški dolini. Obisko-
valcem smo podarili 300 sadik zelenjave, 
začimb in rož. }

Predstavili smo kandidatki in kandidata  
za prihajajoče predčasne parlamentarne 
volitve
V torek, 17. aprila 2018, smo Socialni demokrati 
Območne organizacije SAŠA pripravili novinarsko 
konferenco, na kateri smo predstavili kandidatki in 
kandidata za prihajajoče predčasne parlamentarne 
volitve, ki bodo potekale 3. junija 2018. V 6., 7. in 8. 
volilnem okraju 5. volilne enote bodo za poslance 
kandidirali Andreja Katič, Jan Škoberne in 
Aleksandra Vasiljević.

V 7. volilnem okraju, ki obsega vzhodni 
in osrednji del Velenja, bo kandidirala Andreja Katič, ministrica za 
obrambo Republike Slovenije. 

Poslanec državnega zbora Jan Škoberne bo znova kandidat v 8. volilnem 
okraju, torej v zahodnem delu Velenja, Šoštanju in Šmartnem ob Paki. 

Za poslansko mesto se bo v Zgornji Savinjski dolini oziroma 6. volilnem okraju 5. volilne enote  
potegovala Aleksandra Vasiljević, diplomirana medicinska sestra, zaposlena v Zdravstvenem domu Velenje.
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Ime in priimek:

Rojstni datum:  
 
Ulica in hišna št.:   

Kraj:  

Pošta:  

Domači telefon/GSM:  

E-naslov:
  
Podpis:

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. 

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

Hvala! 

Izdala: Svetniška skupina SD v Svetih Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in 
Občine Šmartno ob Paki e-pošta: info@sd-velenje.si, april 2018, naklada 10.000 
izvodov. Fotografije: Arhiv OO SD Velenje in MO Velenje, Alojz Hudarin, Alma Glotić, 
arhiv Ministrstva za obrambo RS, arhiv Komunalnega podjetja Velenje
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