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Spoštovani 
Velenjčanke 

in Velenjčani,
pred vami je nova in hkrati zadnja številka Info obča-
na v tem mandatu. Prepričan sem, da smo na preho-
jeno pot lahko ponosni. Za nami so štiri leta trdega in 
uspešnega dela. Če potegnemo črto, lahko ugotovi-
mo, da smo v Velenju naredili veliko in napredovali 
na vseh področjih. Imamo kaj pokazati, imamo se s 
čim pohvaliti. Vsi ti rezultati pa so posledica dobre-
ga in premišljenega sodelovanja med lokalno sku-
pnostjo in vsemi javnimi zavodi, društvi in drugimi 
organizacijami, ki delujejo v našem okolju. Vsem se 
iskreno zahvaljujem za vso podporo in za trud, ki ga 
vlagate v to, da bi bilo življenje v Velenju še prije-
tnejše. 

Konec mandata je pravšnji trenutek za to, da naredi-
mo analizo opravljenega dela. V tej številki vam tako 
predstavljamo rezultate, projekte in dejavnosti, ki 
dokazujejo, da je v Velenju še vedno v ospredju skrb 
za ljudi. Za vse občanke in občane, ki jih pri nas ne 
ločujemo na razrede. Vse obravnavamo enakovre-
dno in enakopravno; ne glede na položaje, ne glede 
na svetovni nazor, ne glede na karkoli drugega. V 
Velenju torej vlagamo v ljudi ter v njihovo družbeno 
in bivalno okolje. Vzpostavljamo pogoje za nadaljnji 
razvoj na vseh področjih. V zadnjem obdobju smo se 
precej posvetili projektom in investicijam, ki spod-
bujajo razvoj manjših, inovativnih podjetij in turi-
zem. Enostavno tako je: v Velenju je vedno kaj nove-
ga, Velenje postaja vedno boljše. Verjamem, da bo 
tako tudi v prihodnje.

Iz srca hvala za vašo podporo in sodelovanje!

Bojan Kontič,
predsednik Občinske organizacije Socialnih demokratov Velenje

Naklada: 10.000 izvodov / Številka: 16 / oktober 2018
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Nujno je bilo v kar najkrajšem času poiskati reši-
tev. Ni bilo lahko. Pogodbeni roki so bili močno 
prekoračeni. Zapletlo se je pri financiranju projekta. 
Odprtih vprašanj med podjetjema IGEM in HTZ ni 
bilo mogoče rešiti z mediacijo in zadnjo bo moralo 
reči sodišče. Mestna občina Velenje in Stanovanjski 
sklad Republike Slovenije sta svoje pogodbene obve-
znosti izpolnila, dogovoriti se bo potrebno le še gle-

Občinske finance smo kljub številnim težavam uspeli urediti 
že v letu 2011. Vse odtlej Mestna občina Velenje nima 

težav z likvidnostjo. Vsak račun poravnamo na rok, če za 
predčasno plačilo dobimo popust, pa tudi pred rokom. 

Kratek županov pogled  
na zadnjih osem let

Ja, čas res beži! Tudi zadnjih osem let je minilo, kot bi mignil. 
A vendar je bilo v teh dveh mandatih časa dovolj, da smo 

naredili veliko, da se je veliko spremenilo. Na bolje! 

Pred osmimi leti smo se spopadali s krizo. Občutili smo vse razsežnosti 
njenih posledic. V občinskem proračunu je manjkalo skoraj pet milijonov 
evrov, ogrožena pa je bila tudi takrat največja investicija – gradnja poslovno-
stanovanjskega objekta na Gorici. Na gradbišču je zevala velika gradbena 
jama, ki je ogrožala bližnje večstanovanjske objekte in Osnovno šolo Gorica.

de spodnje etaže garažne hiše. Res je bilo v pogodbi 
zapisano, da bo spodnjo etažo garažne hiše kupila 
občina ali pa bo občina zanjo našla kupca, res pa je 
tudi, da se je rok za nakup iztekel že dolgo tega in da 
imamo v občinskem proračunu za nakup rezerviranih 
milijon evrov, a parkirna mesta niso prosta, garažna 
hiša pa je potrebna sanacije, s katero bi preprečili 
vdor zalednih voda v objekt. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PREMOŽENJE MOV (mio EUR) 171,407 172,749 178,703 211,894 229,564 237,129 238,203 239,429
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V Velenju smo tudi v času krize gradili 

športno infrastrukturo. 

Vsi tisti, ki so financirani iz 
občinskega proračuna, v Velenju 

posledic krize niso občutili. 

Nismo namreč bili kot številni drugi, ki so se odlo-
čili za »varčevanje za vsako ceno«. Raje smo zagri-
zli v delo, pripravili dobre projekte in za investicije 
pridobili nepovratna evropska in državna sredstva. 
Tako smo lahko proračunski denar, ki ga je bilo 
zaradi varčevalnih ukrepov vlade sicer vedno manj, 
namenjali negospodarskim dejavnostim. Zavedali 
smo se, da bi ob zmanjševanju sredstev na področju 
družbenih dejavnosti sčasoma močno nazadovali, 
saj so bili šport, kultura, izobraževanje in socialne 
dejavnosti v času krize v večini primerov ob doteda-
njo finančno podporo gospodarskih družb. Le redki 
(Gorenje in Esotech, sprva tudi še Premogovnik Vele-
nje in Veplas) se niso umaknili.  

Leta 2012 je bilo Velenje del Evropske 

prestolnice kulture. 

V mandatu 2014–2018 smo obnovili Galerijo Vele-
nje, malo dvorano kulturnega doma in Vilo Rožle.

V Velenju smo postavili še en standard: prostor v 
vrtcu za vse otroke, ki jih starši žele vključiti v vrtec. 
Nekaj oddelkov vrtca smo zato umestili v osnovne 
šole, poskrbeli pa smo tudi za nekaj dodatnih modu-
larnih vrtčevskih enot.

Zadnja pridobitev Vrtca Velenje je 

modularni vrtec v enoti Vrtiljak.

Redno vzdržujemo in obnavljamo osnovne šole v 
mestu in v primestnih krajevnih skupnostih. Ponosni 
smo na številne primere dobre prakse. Eden teh je 
tudi obnova šole v Cirkovcah, h kateri so velik del 
prispevali krajanke in krajani.

Zgradili smo nov, sodoben objekt za potrebe sre-
dnješolskega in visokošolskega izobraževanja, ki 
smo ga poimenovali Gaudeamus, pomemben pa 
je tudi naš prispevek k delovanju Medpodjetniške-
ga izobraževalnega centra, v katerem gostuje tudi 
Fakulteta za energetiko.

Velenjski zdravstveni dom se sooča s podobnimi 
težavami kot druge slovenske zdravstvene ustanove. 
Tudi pri nas smo občutili pomanjkanje zdravnikov. 
Vodstvo Zdravstvenega doma Velenje po najboljših 
močeh zapolnjuje kadrovske vrzeli, v Mestni obči-
ni Velenje pa se trudimo, da jim zagotavljamo čim 
boljše prostorske pogoje za delo. Del zdravstvenega 
doma smo energetsko obnovili, del adaptirali, popra-
vili smo streho in sodelovali pri ureditvi treh novih 
ambulant ter pri prenovi laboratorija. Sofinancira-
li smo nakup ultrazvoka in radijskih terminalov za 
službo nujne medicinske pomoči, mamografa, dveh 
reševalnih vozil in postelje za oživljanje, digitaliza-
cijo rentgena ter opremo razvojne ambulante. Žal 
pa lokalna skupnost ne more pokriti primanjkljaja, 
do katerega prihaja zaradi neurejenega financiranja 
zdravstvenih domov s strani države. 

Velenje je mesto, v katerem tudi v 
težjih časih znamo poskrbeti za vse 

tiste, ki so pomoči potrebni. 

Našo »socialno košarico«, v katero smo »naložili« 
mestno blagajno, ki občankam in občanom omogoča 
plačevanje položnic brez provizije, brezplačno prav-
no svetovanje, denarno pomoč občanom za dobro-
delne namene, denarno pomoč socialno ogroženim, 
podporo humanitarnim organizacijam, programe za 
starostnike, denarno pomoč staršem ob rojstvu otro-
ka, sofinanciranje socialnih in zdravstvenih progra-
mov in projektov, center za brezdomne osebe, javno 
kuhinjo, humanitarne prevoze, brezplačna mestna 
kolesa in brezplačne mestne avtobuse, nam zavidajo 
številni. Kriza je povzročila večjo brezposelnost (nad 
16 %), plače so se znižale, pokojnine so ostale nizke 
in pomoč lokalne skupnosti je bila še kako potrebna. 

šoli
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Z nepovratnimi evropskimi sredstvi smo pritlič-
ne prostore objekta Standard uredili v podjetniški 
inkubator, ki je danes polno zaseden. Uspešna mla-
da podjetja domujejo tudi v Poslovni coni Rudarski 
dom. V Stari vasi smo kupili zemljišče in ga delno že 
opremili z ustrezno infrastrukturo ter tako omogo-
čili nove investicije, ki bodo prinesle nova delovna 
mesta. Pri nadaljnjem urejanju prostora, namenjene-
ga poslovni dejavnosti, bomo naše načrte usklajevali 
s podjetji, ki želijo povečati svojo proizvodnjo pri nas 
(na primer Gorenje in Veplas). 

Veliko spremembo je v naše mestno središče pri-
nesla prenova Promenade. Z novo podobo dotraja-
nega mestnega predela smo dobili tudi novo gara-
žno hišo. Še bolj pa je značaj našega mesta verjetno 
spremenila naložba v Velenjsko plažo. Mestna obči-
na Velenje je morala zanjo najprej odkupiti zemljišče, 
ki ga je Premogovnik Velenje pred tem poceni prodal 
družbi BTC. Ta naj bi ob Velenjskem jezeru zgradila 
vodni park, a iz tega ni bilo nič. Tako smo vzeli stvari 
v svoje roke. Poleg zemljišča smo kupili tudi čolnar-
no, nato pa vsako leto nekaj uredili, nekaj dodali in 
kmalu smo prišli do tega, da je Velenje ob množici 
zadovoljnih uporabnikov Velenjske plaže dobilo tudi 
svoj prostor na turističnem zemljevidu. Prepričan 
sem, da bo turizem kmalu lahko kruh nemalo podje-
tnih Velenjčank in Velenjčanov.

Vsak, ki ima pravo idejo za dodatno 
dejavnost ob Velenjskem jezeru, in meni,  

da lahko tam najde svojo priložnost,  
je povabljen k sodelovanju. 

Danes smo veseli, ko opažamo, 
da se že poznajo tudi učinki 

naših prizadevanj za ustvarjanje 
spodbudnega gospodarskega in 

podjetniškega okolja in je ponovno 
na voljo več delovnih mest.
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Zadolževanje Odplačila dolga Neto zadolževanje Investicijski odhodki z rezervo

Investicijski odhodki z rezervo 2011-2018

več kot

120 mio evrov
 investicij v osmih letih

Ni tako slabo za osem let, kajne? 

Eni bodo rekli, da to niti ni tako težko in bodo 
občini očitali zadolževanje. Seveda smo se zadolže-
vali. Ob nepovratnih sredstvih, ki smo jih za investi-
cije uspeli pridobiti (včasih tudi do 80 %), smo morali 
zagotoviti lastni delež. Brez zadolževanja vsekakor 
ne bi nikoli investirali 37 milijonov evrov v oskrbo 
Šaleške doline z zdravo in visoko kvalitetno pitno 
vodo ter 10 milijonov v gradnjo stanovanj in parki-
rišč. Pa še marsičesa drugega bi Velenje ne imelo. 
V osmih letih smo v Velenje investirali več kot 120 
milijonov evrov in za približno toliko tudi povečali 
premoženje občine. V tem času smo se zadolžili za 
približno osem milijonov evrov (neto). Letna odplači-
la posojil, ki jih je najela občina, znašajo 5,7 % in ne 
presegajo zakonsko določene meje, ki je postavljena 
pri 8 % prihodkov proračuna.

Ko smo ob koncu lanskega leta 
poravnali vse račune, smo imeli 

več kot 4 milijone evrov presežka 
prihodkov nad odhodki. 

Samo s presežkom iz lanskega leta bi lahko odpla-
čali kar polovico občinskega dolga. Če se odpovemo 
investicijam, naš dolg vsekakor lahko poplačamo v 
dveh letih. A to seveda ni naš namen. Pred nami so 
nove investicije, v pretežni meri financirane z evrop-
skimi sredstvi, ki bodo še izboljšale kvaliteto biva-
nja v mestu, naredile Velenje še bolj prepoznavno in 
odprle možnosti za nova delovna mesta! }
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Svetniška skupina Socialnih 
demokratov Velenje je bila po zaslugi 
vaših glasov na zadnjih lokalnih 
volitvah (mandat 2014–2018) 
najštevilčnejša svetniška skupina v 
Svetu Mestne občine Velenje. Ob tej 
priložnosti se vam želimo še enkrat 
zahvaliti za izkazano zaupanje in 
pokazati, da smo ga s svojim delom 
tudi upravičili.

V štiriletnem mandatu smo nadaljevali in nad-
grajevali uspešno delo naših predhodnikov. 
Ohranili smo številne brezplačne storitve 

za občanke in občane in bogato socialno košarico, 
poskrbeli smo za vse skupine občank in občanov, še 
posebej za tiste bolj ranljive, izboljšali smo komu-
nalno infrastrukturo, pomagali krepiti gospodarstvo, 
razvijati turizem in še marsikaj. Dobre rezultate in 
uspešno delo nam priznavajo mnogi, o njih pričajo 
tudi številne nagrade, ki smo jih prejeli v zadnjih 
letih. Velenje je bilo med drugim ponovno ocenjeno 
kot najlepše večje slovensko mesto in med vsemi slo-
venskimi občinami prepoznano kot ena od občin z 
najvišjo kvaliteto bivanja. In to je tisto, kar šteje naj-
več! Dobro počutje ljudi in dobri pogoji za kvalitetno 
življenje Velenjčank in Velenjčanov. 

Zavedamo se, da razvoja ni mogoče doseči le z 
županovim odličnim vodenjem občinske uprave ter 
s konstruktivnim in učinkovitim delovanjem Sveta 
Mestne občine Velenje. Za vse uspehe in dosežke ste 
zaslužni tudi občanke in občani, ki znate biti kritič-
ni, a ne nasedate populizmu in demagogiji. Dokler 
bomo znali prepoznati resnične težave in se dogo-
varjati ter jih reševati v dobro vseh, se nam priho-
dnosti ni treba bati.

Ponosen sem na delovanje svetniške 
skupine Socialnih demokratov, ki sem 
jo imel čast voditi velik del zadnjega 
mandata. Ponosen sem predvsem 
na to, da nismo podlegli pritiskom 
in podtikanjem opozicije, temveč 
smo vztrajali pri vodenju politike, 
za katero smo prepričani, da koristi 
ljudem. 

Izključno to nas je vodilo pri sprejemanju proraču-
na Mestne občine Velenje, pri tem, da smo del sred-
stev, namenjenih za delovanje svetniške skupine, 
namenili Odboru za pomoč občankam in občanom, 
pri projektu Poslovni center Standard, pri odločitvah, 
vezanih na migrantsko vprašanje in pri vsem dru-
gem, kar smo v tem mandatu naredili. Nikoli nismo 
odstopali od svojih vrednot. Vedno smo tudi z vese-

ljem in odgovornostjo prisluhnili letnim poročilom 
naših zavodov, organizacij in drugih institucij. Nismo 
bili med tistimi, ki so dvorano zapustili takoj, ko so 
ugasnile kamere, saj se zavedamo pomembne druž-
bene vloge vseh, ki z nami soustvarjajo lokalno sku-
pnost, ter cenimo njihovo predano in strokovno delo. 

Priznam, da velikokrat ni bilo lahko. Vedno, ko so 
bile pred nami pomembne in zahtevne odločitve, 
smo si vzeli dovolj časa za tehten premislek, nikoli pa 
nismo bežali od odgovornosti, nikoli je nismo prela-
gali na druge, nikoli se nismo skrivali v ozadju. Naša 
stališča smo vedno oblikovali na podlagi trdnih argu-
mentov, ki smo jih tudi javno predstavili. Če delaš 
tako, je občutek ob koncu mandata dober. Nobene 
slabe vesti, le zadovoljstvo ob tem, ko se zaveš, da si 
svoje delo opravil dobro, z vso odgovornostjo. 

Velenje je mesto, ki živi socialno 
demokracijo. Dokler bo tako, se bo 
mesto razvijalo. Ob skrbi za ljudi, ki 
ostaja na prvem mestu. 

Spoštovane občanke, spoštovani občani, še enkrat 
hvala za zaupanje na zadnjih lokalnih volitvah. Hvala 
za sodelovanje! }

Peter Dermol

Peter Dermol,  
podžupan Mestne  
občine Velenje in vodja 
svetniške skupine 
Socialnih demokratov 
v Svetu Mestne občine 
Velenje 

»Hvala za 
zaupanje in 
sodelovanje!«
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Pregled opravljenega 
dela »Kaj vse smo skupaj 
naredili in kje smo danes?« 
Svetniška skupina Socialnih 
demokratov je s podporo vodstva 
Socialnih demokratov Velenje, 
skupaj s strokovnimi sveti Socialnih 
demokratov Velenje, Mladim 
forumom, Ženskim forumom in 
Forumom starejših pripravila analizo 
posameznih področij za obdobje 
zadnjih osmih let. V nadaljevanju 
predstavljamo nekaj ugotovitev, ki 
odražajo sliko in posebnosti življenja 
v Velenju.
Velenje namenja največ 
sredstev za investicije na 
prebivalca

Mestna občina Velenje je ena izmed tistih občin, 
ki vsako leto izvede veliko investicij, s katerimi zago-
tavlja kvalitetno bivanje naših občanov in nenehen 
razvoj našega mesta. Znani smo po tem, da uspešno 

črpamo nepovratna sredstva iz državnih in evrop-
skih skladov. S sredstvi iz teh skladov je mogoče 
izvajati le tiste projekte, katerim je razpis namenjen, 
ni pa mogoče sredstev uporabljati za investicije, ki 
jih narekuje potreba ljudi v določenem trenutku. 
Torej, sredstva za projekt prenove promenade je bilo 
mogoče porabiti samo in zgolj za ta projekt, ni pa 
bilo mogoče teh sredstev uporabiti za gradnjo cest 
ali druge komunalne infrastrukture. To je tudi odgo-
vor vsem tistim, ki menijo, da bi nepovratna sred-
stva za točno določen projekt lahko porabili za kaj 
drugega. Projekte, za katere ni razpisanih sredstev 
države in EU, mora Mestna občina Velenje financirati 
iz proračuna. 

Z novimi investicijami se spreminja premoženje 
Mestne občine Velenje. Ker je slednja zelo investicij-
sko naravnana, se je od leta 2011 premoženje občine 
povečalo za 66,7 milijonov (mio) evrov. Iz občinske-
ga proračuna je bilo za investicije od leta 2011 pora-
bljenih več kot 134 mio evrov, kar v povprečju pome-
ni približno 17 mio evrov sredstev na leto. Trenutna 
zadolženost občine znaša približno 18 mio evrov. Če 
bi se torej odločili za odplačilo celotnega kredita, bi 

ob tem, da ne izvajamo nobenih investicij, tega lahko 
poplačali najkasneje v roku leta in pol. 

V tem obdobju je bilo izvedenih za 40 mio evrov 
investicij, ki so bile sofinancirane iz državnih oz. 
evropskih sredstev. Iz tega naslova je bilo pridoblje-
nih 29 mio evrov nepovratnih sredstev, 11 mio evrov 
pa je bilo lastne udeležbe. 

Mestna občina Velenje je ena 
najuspešnejših občin pri izvajanju 
investicij, kar dokazuje tudi podatek, 
da je naša občina v primerjavi z 
drugimi mestnimi občinami v vseh 
teh letih namenila največ sredstev 
za investicije na prebivalca, in sicer 
3.560 evrov. Mestna občina Koper 
je denimo namenila 2.699 evrov na 
prebivalca, Mestna občina Ljubljana 
pa 1.935 evrov. 

Izvedene investicije in 
projekti

Od leta 2011 je bilo iz občinskega proračuna 
financiranih več kot 300 projektov in za več kot 70 
od teh projektov je Mestna občina Velenje uspešno 
pridobila nepovratna sredstva EU ali države. Za inve-
sticijske odhodke je bilo v tem obdobju namenjenih 
dobrih 134 mio evrov. Za izvedbo investicij in projek-
tov pa pridobljenih več kot 31 mio evrov nepovratnih 
državnih in evropskih ter drugih sredstev. Preostanek 
zagotavlja občina iz lastnih sredstev. Zadolževanje 
za financiranje vseh investicij znaša 19,2 mio evrov. 
V tem obdobju (vključno z letom 2018), bo odplača-
nih 11,7 mio evrov dolga, kar predstavlja neto zadol-
ževanje v višini 7,5 mio evrov.
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Zadolževanje Sofinacniranje (EU, SLO) Investicijski odhodki

 � 2010
•	 tretja nagrada v kategoriji najboljših modelnih mest za vzpostavitev energetskega menedžmen-

ta in sprejetje ter izvajanje akcijskega načrta zmanjšanja rabe energije in izkoriščanja obnovlji-
vih virov energije

•	 energetsko najučinkovitejša mestna občina v Sloveniji En.občina 010

•	 najlepše urejeni kraj v Sloveniji v kategoriji večjih mest na natečaju Moja dežela – lepa in 
gostoljubna

•	 najbolj zelena občina

 � 2011
•	 tretja nagrada v okviru evropske kampanje »Proti razredu A« (Towards class A) za najizvirnejše 

komunikacijske aktivnosti
•	 bronasti znak slovenske policije za sodelovanje pri krepitvi varnosti
•	 priznanje Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije za izvajanje ukrepov na področju 

alternativnih možnosti prevoza, ki prebivalcem v mestih omogočajo bolj kakovostno življenje in 
blažijo podnebne spremembe

•	 energetsko najbolj učinkovita občina v kategoriji mestnih občin
•	 najučinkovitejša občina po kriterijih Ministrstva za promet Republike Slovenije na področju 

trajnostne mobilnosti
•	 drugo mesto v kategoriji večjih mest na natečaju Moja dežela – lepa in gostoljubna

Nazivi in priznanja Mestne občine Velenje Nazivi in priznanja Mestne občine Velenje Nazivi in priznanja Mestne občine Velenje

Investicijski odhodki v mestnih občinah po Sloveniji 2011–2017

Financiranje investicij

31 mio evrov
nepovratnih državnih in evropskih ter drugih sredstev
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 � 2012
•	 prvo mesto v kategoriji najbolj zelena mestna občina na področju ravnanja z odpadki

•	 drugo mesto v kategoriji najbolj zelena mestna občina

•	 nagrada zlata kocka 2012 za Pozojevo grajsko pot okoli Velenja

•	 pridobljen certifikat mladim prijazna občina 2012–2016

•	 tretje mesto v kategoriji večjih mest na natečaju Moja dežela – lepa in gostoljubna

 � 2013
•	 tretje mesto za turistom najbolj prijazen kraj po izboru strokovne komisije in Dnevnikovega 

uredništva Prosti čas

•	 prvo mesto v kategoriji večjih mest v spletnem glasovanju in drugo mesto na natečaju Moja 
dežela – lepa in gostoljubna

•	 drugo mesto v sklopu akcije Naj kolesarska občina 2013

•	 »Planetu Zemlja prijazna občina« – priznanje za odgovorno prizadevanje na področju 
varovanja naravnih danosti, ustvarjanje boljše kvalitete bivanja občank in občanov ter dobro 
informiranje o pravilnem odnosu do okolja

Nazivi in priznanja Mestne občine Velenje Nazivi in priznanja Mestne občine Velenje Nazivi in priznanja Mestne občine Velenje

IZVEDENI PROJEKTI
Izboljšana osvetlitev križišč in prehodov za pešce

Vrednost projekta: 200.000 EUR 
Trajanje: 2017/18

Na podlagi projekta »Ocena nevarnosti ter priprava ukrepov za 
izboljšanje varnosti na območjih prehodov za pešce v Mestne obči-
ne Velenje« je izboljšana osvetljenost 32 prehodov za pešce (Šalek, 
Celjska cesta, Šaleška cesta, Tomšičeva cesta, Kidričeva cesta, Gori-
ška cesta, Cesta Františka Foita, Cesta talcev, Tomšičeva cesta, Jen-
kova cesta, Prešernova cesta, prehod pri Klasirnici, Škale idr.). Uredi-
tvi križišč v Črnovi in Paki sta v teku. V letu 2019 se bodo osvetlili še 
drugi prehodi za pešce.

Energetske sanacije stanovanjskih objektov 

Vrednost projekta: 1.747.808 EUR, sofinanciranje iz finančnega 
mehanizma CTN v višini do največ 798.000 EUR 
Trajanje: 2018

Izvajajo se energetske sanacije stanovanjskih blokov na Vojkovi 
12a, Cesti talcev 18a in Cesti Simona Blatnika 1, kjer je skupaj 157 
stanovanj. Končni cilj projekta je zagotovitev kvalitetnega bivanja 
najemnikov in znižanje obratovalnih stroškov. 

Prometna ureditev v Krajevni skupnosti Šmartno

Vrednost projekta: 305.385 EUR  
Trajanje: 2018

Rekonstrukcija Šmarške ceste je zajemala ureditev dvosmerne ceste 
širine 5,5 m in ureditev pločnika širine od 1,2 do 2,0 m. Rekonstruk-
cija Konovske in delno Gubčeve ceste zajema ureditev dvosmerne 
ceste širine 5,0 m ter ureditev pločnika na levi strani ceste (ob hišah 
Stanetova 2a – Gubčeva 2b) širine 1,5 m. Ob tem sta bili izvedeni 
rekonstrukcija meteorne kanalizacije in obnova javne razsvetljave. Z 
izvedbo pločnika ob zgoraj navedenih stanovanjskih hišah je bistve-
no izboljšana varnost najšibkejših udeležencev v prometu (pešci in 
kolesarji).

Spominski center 1991   

Vrednost projekta: 296.016 EUR 
Trajanje: 2018

Spominski center 1991 na Kopališki ulici 3 je posvečen času osa-
mosvajanja Slovenije. Za javnost ga bomo odprli na dan suvereno-
sti, 25. oktobra. Z zbranim spominskim gradivom, kot so fotogra-
fije, vojaške karte in zanimivi predmeti, bomo ohranili spomin na 
pomembno dogajanje v času ko je nastajala naša država. Glavni 
poudarek bo namenjen dogodkom v Šaleški dolini. 

Razširitev Linhartove ceste

Vrednost projekta: 20.100 EUR 
Trajanje: 2018

Projekt zajema razširitev ceste v najožjem delu, kjer je bila prej širo-
ka 2,7 m, zdaj pa 3,5 m. Dela zajemajo gradnjo podporne konstruk-
cije in sanacijo dela cestišča.

Postavitev otroških igral po mestu

Vrednost projekta: 62.000 EUR 
Trajanje projekta: 2018

V mesecu septembru je Mestna občina Velenje pričela s postavitvijo 
novih igral na sedmih otroških igriščih. Na več mestih so se nadome-
stila dotrajana igrala, drugje pa so bila postavljena nova igrala. Gre 
za peskovnike, gugalnice, tobogane, plezalno piramido in naprave 
za vadbo na prostem. Poleg igral je v bila okoli igrišča v Šaleku 
postavljena zaščitna ograja.

Modularni vrtec pri enoti Vrtiljak

Vrednost projekta: 400.000 EUR 
Trajanje: 2018

V Velenju ima vsak otrok možnost vstopa v vrtec. Za reševanje pro-
storskih težav vrtca je Mestna občina Velenje postavila nov modu-
larni vrtec pri Vrtiljaku. V enoti delujeta dva oddelka prvega staro-
stnega obdobja.

Pumptrack poligon

Vrednost projekta: 62.000 EUR 
Trajanje: 2018

Na zelenici med osnovnima šolama Gustava Šiliha in Antona Ašker-
ca je zgrajen pumptrack (grbinasti/tlačilni) poligon, z 480 m2 asfal-
tiranih površin. Sestavljata ga dve progi, ki sta razsvetljeni tudi v 
večernem času. Uporaba poligona je brezplačna. 

Stalna zbirka Prva berila

Vrednost projekta: 190.000 EUR 
Trajanje: 2018

Stalna zbirka Prva berila je razstavljena v Knjižnici Velenje. Ustvaril 
jo je Velenjčan Marjan Marinšek. Razstavljenih je 1522 prvih beril iz 
138 držav, zapisanih v 164 jezikih. Poleg tega so v Knjižnici Velenje 
uredili Kajuhov steber, taktilne oznake, sprejemni pult ter prestavili 
otroški oddelek.

Razsvetljava pločnika Pesje–Pokopališče Podkraj

Vrednost projekta: 50.000 EUR 
Trajanje: 2018

Da bi zagotovili visoko stopnjo varnosti pešcev in ostalih udeležen-
cev v prometu, smo uredili novo javno razsvetljavo do Pokopališča 
Podkraj. Na dolžini 550 metrov je nameščenih 22 svetilk. 

Vzorčno mesto

Vrednost projekta: 250.000 EUR 
Trajanje: 2017/18

Vzorčno mesto je izobraževalni prostor, kjer ima posameznik pre-
ko sodobnih digitalnih orodij možnost raziskovanja in iskanja novih 
znanj. Mestna občina Velenje je v ta namen najela prostore v Naku-
povalnem centru Velenje. 

Razširitev poslovne cone Stara vas, I. faza 

Vrednost projekta: 2,1 mio EUR 
Trajanje: 2015/17

Mestna občina Velenje je poskrbela za izgradnjo I. faze komunalne 
infrastrukture na območju nove Poslovne cone Stara vas. V ta namen 
je preko razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pri-
dobila 979.564 evrov nepovratnih sredstev. Izgradnja komunalne 
infrastrukture je bila pogoj za odprodajo zemljišč, na katerih bodo 
novi investitorji v naslednjem letu zagotovili vsaj 21 novih delovnih 
mest.

Rekonstrukcija Jurčičeve, Zidanškove in 
Bračičeve ceste

Vrednost projekta: 397.067 EUR 
Trajanje: 2018

V sklopu projekta sta predvideni rekonstrukcija Jurčičeve, Zidanško-
ve in Bračičeve ceste vključno z obnovo vse komunalne infrastruk-
ture (vodovod, kanalizacija, toplovod) in izgradnja novega meteor-
nega kanala. Ceste se bodo razširile z obstoječih 3 m na 3,5 m, ob 
vseh cestah pa bodo pločniki širine 3,5 m.  Prometna ureditev ostaja 
enaka kot doslej (enosmerne ulice).

Prenova atletske steze na Mestnem stadionu 
Velenje ob Škalskem jezeru

Vrednost projekta: 165.000 EUR 
Trajanje: 2017

Atletska steza, ki je vrsto let gostila najelitnejši atletski dogodek na 
stezi pri nas - mednarodni atletski mitingi, je bila v letu 2017 teme-
ljito obnovljena. Stezo, ki zadošča visokim standardom, pretežno 
uporabljajo Atletski klub Velenje in vzgojno-izobraževalni zavodi.

Zamenjava razsvetljave v Rdeči dvorani Velenje

Vrednost projekta: 183.000 EUR 
Trajanje: 2017

Z zamenjavo razsvetljave se je zadostilo zahtevam kakovosti, pri 
čemer je zagotovljena ustrezna svetilnost in možnost hitrega spre-
minjanja med različnimi nivoji svetlobe. Ob tem niso zanemarljivi 
prihranki električne energije.
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Nazivi in priznanja Mestne občine Velenje Nazivi in priznanja Mestne občine Velenje Nazivi in priznanja Mestne občine Velenje

 � 2014
•	 nagrada za najbolj varno mesto v letu 2013 v okviru slovenske velike nagrade varnosti 2013 

(»Slovenian Grand Security Award 2013«)
•	 naziv prostovoljstvu prijazno mesto pod okriljem Slovenske filantropije
•	 energetsko najbolj učinkovita občina, posebna nagrada portala Energetika.net
•	 prvo mesto v kategoriji večjih mest v spletnem glasovanju in drugo mesto na natečaju Moja 

dežela – lepa in gostoljubna
•	 priznanje za odgovorno prizadevanje na področju varovanja naravnih danosti, ustvarjanja 

boljše kvalitete bivanja občank in občanov ter dobro informiranje o pravilnem odnosu do okolja 
za te in prihodnje generacije

 � 2015
•	 prejemnik certifikata srcu prijazna občina v sklopu projekta iHelp

•	 naziv prostovoljstvu prijazno mesto s strani Slovenske filantropije–Združenja za promocijo 
prostovoljstva

•	 »Ambasador transparentnosti« za dobro prakso na področju dostopa do informacij javnega 
značaja s strani Informacijskega pooblaščenca

•	 prvo mesto v kategoriji večjih mest na natečaju Moja dežela – lepa in gostoljubna

•	 četrto mesto v akciji Naj javno stranišče

Večgeneracijski center Planet generacij

Vrednost projekta: 574.999 EUR 
Trajanje: 2017

Projekt večgeneracijski center Planet generacij je oblikovalo več par-
tnerjev, ki jih povezuje Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje. 
Projekt ponuja različne preventivne programe, ki zagotavljajo social-
no vključenost ranljivih ciljnih skupin, zmanjšujejo tveganje revščine 
in preprečujejo zdrs v socialno izključenost.

Koncesija za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe posodobitve in vzdrževanja 
infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini 
Velenje

Vrednost projekta: 776.000 EUR 
Trajanje: 2016/36

Mestna občina Velenje je v sklopu koncesijskega razmerja prenovi-
la javno razsvetljavo. Obnova je zajemala zamenjavo 1.842 svetilk, 
namestitev 1.780 novih priključno varovanih elementov, barvanje 
609 drogov in prestavitev 45 prižigališč javne razsvetljave. Prenova 
se financira iz prihrankov električne energije.

Kanalizacijsko omrežje Vinska Gora in izgradnja 
male komunalne čistilne naprave

Vrednost projekta: 134.379 EUR 
Trajanje: 2016

Zgrajen je bil del sistema za čiščenje komunalne odpadne vode do 
nove pozidave, vključno z navezavo Pirešica. 

Kanalizacijsko omrežje naselja Plešivec

Vrednost projekta: 248.880 EUR 
Trajanje: 2016

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Plešivcu je zajemala izgra-
dnjo primarnega kanala v dolžini 2.049 m in izgradnjo sekundar-
nega kanalizacijskega omrežja v dolžini 690 m, na katerega se je 
priključilo 34 gospodinjstev. V sklopu izgradnje kanalizacije je bilo 
obnovljenih še okoli 300 metrov državne ceste Škale–Graška Gora 
in okoli 50 metrov ceste Žlajfar–Bajdl.

Vodovod Loke–Jurk, I. faza–odsek 3 in odsek 4

Vrednost projekta: 200.000 EUR 
Trajanje: 2016/17

Z izgradnjo vodovoda je na območju naselja Loke enajstim hišnim 
priključkom zagotovljena nemotena in kvalitetna dobava pitne vode.

Rekonstrukcija objekta Vila Mojca za potrebe vrtca 

Vrednost projekta: 230.167 EUR 
Trajanje: 2016

Prenovljeni prostori Vile Mojca so bili predani Vrtcu Velenje, ki je 
tako pridobil prostor za štiri oddelke. Enota spada pod okrilje orga-
nizacijske enote Najdihojca.

Smučarskoskakalni center Velenje

Vrednost projekta: 561.208 EUR 
Trajanje: 2016

V Mestni občini Velenje smo prenovili skakalni center, v okviru kate-
rega sta bili na novo zgrajeni skakalnici K55 in K35, ki ustrezata 
najnovejši tehniki skakanja. Prenovljena sta tudi sodniški stolp in 
brunarica, kjer so klubski prostori.

Nakup dveh reševalnih vozil

Vrednost projekta: 475.141 EUR 
Trajanje: 2016 

Zdravstveni dom Velenje je v začetku marca 2016 ob podpori Mestne 
občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki kupil dve 
reševalni urgentni vozili.

Vodovod Vinska Gora III. FAZA, ODSEK 5 IN 
ODSEK 8

Vrednost projekta: 609.232 EUR 
Trajanje: 2015

Leta 2015 je Mestna občina Velenje pristopila k izgradnji dveh odse-
kov vodovoda v dolžini okoli 5 km, s čimer smo zagotovili nemoteno 
in kvalitetno dobavo vode za obstoječo poselitev (49 hišnih priključ-
kov). Istočasno so bile nameščene kanalizacijske cevi za kanalizacijo 
Podvin–Pirešica.

Zamenjava trave na nogometnem igrišču

Vrednost projekta: 235.000 EUR 
Trajanje: 2015

Mestna občina Velenje je nogometno igrišče ob mestnem stadionu 
prenovila z najsodobnejšo umetno travo, ki ustreza najvišjim stan-
dardom. 

Regijska galerija Velenje

Vrednost projekta: 1.381.977 EUR 
Trajanje: 2015

Izvedla se je celovita sanacija objekta, vključno z nakupom opreme 
ter vsebinsko nadgradnjo galerije, kjer danes domuje Center krea-
tivnih industrij.

Podjetniški center Standard

Vrednost projekta: 1.695.666 EUR 
Trajanje: 2014/15

Mestna občina Velenje je dokupila 1.846 m2 prostorov, jih preuredila 
in zagotovila nemoteno in kvalitetno delovanje start-up skupnosti. 
Mladi in mlada podjetja imajo tako na razpolago kvalitetne pisarne 
in coworking prostore.

Sanacija poti na Velenjski grad

Vrednost projekta: 44.357 EUR 
Trajanje: 2014

Obnovljena je bila pešpot na Velenjski grad. Poleg sanacije poti je 
bila nameščena razsvetljava, na razglednih točkah pa klopi. Med 
vzpenjanjem po stopnišču si je mogoče ogledati razstavo o prete-
klosti Velenja in Šaleške doline. 

Rekonstrukcija Jenkove ceste

Vrednost projekta: 492.284 EUR 
Trajanje: 2014

Rekonstrukcija Jenkove ceste je zajemala prenovo dveh pasov širi-
ne 6 m, površine za pešce in kolesarje, avtobusnega postajališča, 
parkirišč, javne razsvetljave. Zajemala je tudi zamenjavo meteorne 
kanalizacije in sanacijo mostu čez reko Pako. 

Prenova male dvorane Doma kulture Velenje

Vrednost projekta: 493.768 EUR 
Trajanje: 2014

Mestna občina Velenje je v sodelovanju s Festivalom Velenje obno-
vila malo dvorano Doma kulture Velenje, ki omogoča kakovostno 
izvedbo različnih predstav in drugih dogodkov.

Projekt Promenada

Vrednost projekta: 3.500.000 evrov, sofinanciranje s strani EU 
1.963.886 evrov in države 320.000 evrov 
Trajanje: 2012/2014

Promenada se je preoblikovala v moderen, ljudem prijazen prostor 
za druženje in izvedbo družabnih dogodkov. V sklopu promenade so 
bili obnovljeni komunikacijski in komunalni vodi ter javna razsvetlja-
va, zgrajena pa je bila tudi nova dvoetažna parkirna hiša. 

Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

Vrednost projekta: 29.960.190 evrov (brez DDV) od tega 835.772 
evrov neupravičenih sredstev; sofinanciranje 81,45 % 
Trajanje: 2007/2013

V okviru projekta so bili zgrajeni tri naprave za pripravo čiste pitne 
vode, 43 km vodovodnega omrežja ter sistem vodenja z možnostjo 
daljinskega nadzora. Projekt je omogočil priključitev na vodovodno 
omrežje novim uporabnikom, hkrati pa zmanjšal izgube za več kot 
30 odstotkov. 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
Šaleški dolini

Vrednost projekta: 1.542.133 evrov (brez DDV); sofinanciranje v 
višini 80,32 % 
Trajanje: 2007/2013

Projekt je omogočil izgradnjo ustrezne infrastrukture za odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih vod na območju Velenja in Šoštanja. 
Zgrajenih je bilo 7,99 km kanalizacije in črpališče. 
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Rojstvo
V Velenju smo vsakega novorojenega občana zelo 

veseli. Starši novorojencev, ki imajo stalno bivališče 
v naši občini, so upravičeni do enkratne denarne 
pomoči za novorojence, ki trenutno znaša 150 evrov.

Med letoma 2011 in 2018 je bilo rojenih 2.674 
otrok. Mestna občina Velenje je tako za enkratne 
denarne pomoči za novorojence v tem obdobju 
namenila 354.450 evrov. 

Predšolska vzgoja
Mestna občina Velenje, ne glede na veliko finanč-

no obremenitev, zagotavlja dovolj prostora za vse 
otroke, ki jih starši želijo vključiti v vrtec. V vrtec je 
trenutno vpisanih več kot 1.430 otrok. Ravno zaradi 
nenehne skrbi za zagotavljanje dodatnih prostorskih 
kapacitet se lahko Velenje pohvali, da zagotavlja 
možnost vpisa otrok brez čakalnih vrst. Dodatne 
kapacitete se zagotavljajo z odpiranjem novih oddel-
kov. V ta namen je bil v letu 2018 zgrajen nov modu-
larni vrtec pri enoti Vrtiljak, pričeli so se tudi postopki 
za izgradnjo novega vrtca v Vinski Gori. Občina zago-
tavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in 
plačili staršev. V letu 2018 je bilo v vrtec vključenih 
194 otrok več kot leta 2010. V ta namen je Mestna 
občina Velenje za letošnje leto predvidela 4.680.000 
evrov, kar je 533.267 evrov več kot v letu 2010. 

Po letu 2010 se je odprlo 30 novih oddelkov, za 
kar je občina namenila 1.758.509 evrov. Za investi-
cije v objekte vrtca je bilo vloženih 3.428.233 evrov. 
Poseben status ima vrtec v Cirkovcah, ki bi zaradi 
nedoseganja normativov že leta nazaj lahko prene-
hal delovati, vendar se občina v skrbi za ohranitev 
predšolskega programa na primestnem območju za 
to ni odločila. 

Izobraževanje
Izobraževalnih možnosti je v Mestni občini Velenje 

zelo veliko – mesto nudi široko paleto odličnih pogo-
jev za razvoj mladih. Lokalna skupnost omogoča 
učencem in strokovnim delavcem v šestih osnovnih 
šolah in Centru za vzgojo, izobraževanje in usposa-
bljanje Velenje odlične pogoje za izvajanje vzgojno-
-izobraževalnega dela, sofinancira nadstandardni 
program, posodablja informacijsko-komunikacijsko 
opremo, podpira inovativne projekte, omogoča 
porabo presežkov poslovnega izida za modernizacijo 
pouka v skladu s potrebami vzgoje in izobraževanja. 

Veliko dodano vrednost našemu okolju predsta-
vljajo tudi Glasbena šola Fran Korun Koželjski Vele-
nje, Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje in 
Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje. 

Župan Mestne občine Velenje, zdaj že tradicional-
no, ob pričetku šolskega leta vsem osnovnošolcem 

in srednješolcem podari paket šolskih zvezkov. Ob 
vstopu v šolske klopi pripravi sprejem za prvošolce 
velenjskih osnovnih šol, prav tako sprejme najuspe-
šnejše učence in učenke zaključnih razredov osnovne 
šole, prepoznane po odličnosti v vseh letih šolanja. 
Posebno pozornost izkaže tudi zlatim maturantom, 
dijakom Šolskega centra Velenje.

V Velenju je v zadnjih letih zaznati porast števila 

otrok vpisanih v osnovnošolski program. V letu 2018 
je vpisanih 430 otrok več kot v letu 2010. 

Mestna občina Velenje za izvajanje posebnega 
linijskega prevoza učencev namenja v povprečju 
590.000 evrov na leto. Prav posebno skrb Mestna 
občina Velenje namenja tudi urejenosti in vzdrževa-
nju vseh osnovnih šol in glasbene šole, za kar letno 
nameni približno 350.000 evrov. 
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Nazivi in priznanja Mestne občine Velenje Nazivi in priznanja Mestne občine Velenje Nazivi in priznanja Mestne občine Velenje

 � 2016
•	 velenjska promenada zmagovalka kategorije Public Space arhitekturne nagrade The Plan Award 

2016

•	 priznanje Special Mention v sklopu nagrade S.Arch Award 2016 za velenjsko promenado

•	 velenjska promenada nagrajena kot tretja najbolj zanimiva točka krajinske arhitekture v Evropi

•	 Velenjska plaža – najboljši kraj za kopanje v Sloveniji 

•	 razvojno najbolj prodorna občina v regiji med Koroško in Posavjem na natečaju Zlati kamen

•	 tretja najprijaznejša občina v Sloveniji po mnenju tujih državljanov v sklopu akcije Turistična 
patrulja

•	 bronasti znak Slovenia green destination (Slovenska turistična organizacija)

•	 naziv prostovoljstvu prijazno mesto s strani Slovenske filantropije–Združenja za promocijo 
prostovoljstva

•	 naziv mladim prijazna občina, podeljen s strani Inštituta za mladinsko politiko v sodelovanju s 
Skupnostjo občin Slovenije

•	 Planetu Zemlja prijazna občina

•	 drugo mesto v akciji Naj javno stranišče

•	 energetsko najbolj učinkovita občina v kategoriji mestnih občin portala Energetika.net

Živim v Velenju,  
ker skrbi zame!

Plačilo razlike s strani Mestne občine Velenje do polne cene v vrtcih

Število vpisanih otrok v osnovnošolski program

Sredstva Mestne občine Velenje za investicije, vzdrževanja in prevoze
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Podpora mladim
Finančno podporo dijakom in študentom lokalna 

skupnost dodeljuje na podlagi sprejetega Odloka o 
štipendiranju, ki opredeljuje pogoje in upravičence 
za dodelitev štipendij. Štipendije lahko prejmejo štu-
dentje na razvojno prednostnih poklicnih usmeritvah 
v Mestne občine Velenje, izrazito nadarjeni študen-
tje (specializacija, magisterij, doktorat) in študentje, 
ki s svojim aktivnim delovanjem v Mestni občini 
Velenje dvigujejo kvaliteto življenja ter sodelujejo z 
mladinskimi organizacijami, javnimi zavodi, društvi 
ali zvezami društev. Od leta 2010 dalje se je število 
upravičencev podvojilo, Mestna občina Velenje za 
štipendiranje vsako leto zagotovi približno 60.000 
evrov. 

V letu 2018 je Svet Mestne občine Velenje sprejel 
dopolnitev odloka, s katerim se dodeljuje štipendije 
tudi dijakom za deficitarne poklice. To je eden izmed 
ukrepov za zagotavljanje ustreznega kadra na trgu 
dela za tiste poklice, po katerih je povpraševanje 
delodajalcev največje, za zaposlitev pa ni ustreznega 
kadra. Mestna občina Velenje v ta namen v letu 2018 
zagotavlja 40.000 evrov. Nabor deficitarnih poklicev 
na območju Mestne občine Velenje enkrat letno 
opredeli Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica.

Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj 
Šaleške doline

Preko gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške 
doline skrbimo za razvoj ustvarjalnosti učencev in 
dijakov. V zadnjih dveh mandatih je bilo za ta pro-
jekt namenjenih 369.200 evrov, kar je 726 mladim 
raziskovalcem omogočilo izdelavo 415 raziskovalnih 
nalog. Evidentno je, da se vedno več mladih vključu-
je v gibanje, posledično pa nastaja vedno več kvali-
tetnih raziskovalnih nalog.

Mladinski svet Velenje
V Velenju je trenutno aktivnih 19 mladinskih orga-

nizacij, ki so hkrati tudi članice Mladinskega sveta 
Velenje. Za programe za mladino Mestna občina 
Velenje v letošnjem letu namenja 789.977 evrov. 

SAŠA inkubator
Mestna občina Velenje je v letu 2014 odkupila 60 

% poslovnega deleža družbe SAŠA inkubator, d. o. 
o., ter tako prevzela večinski delež v družbi. Obliko-
vala se je nova ekipa, ki je začela z aktivnostmi za 
transformacijo poslovnega okolja v Velenju s pou-
darkom na spodbujanju podjetništva pri mladih, kre-
ativni industriji in odkrivanju neizkoriščenega gospo-
darskega potenciala.

V istem letu je bila Mestna občina Velenje uspešna 
pri prijavi na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo in tako pridobila 1.319.573,40 evra 
nepovratnih sredstev za Podjetniški center Standard. 
Od leta 2015 je v SAŠA inkubatorju nastalo 30 novih 
podjetij. Od leta 2015 je bilo v SAŠA inkubator vklju-
čenih 49 podjetij, ki so ustvarila 44 novih delovnih 

mest in 964.750 evrov dobička. V programe SAŠA 
inkubatorja je bilo vključenih preko 200 podjetij. 

Gibanje števila mladih med 15 in 29 let
V Sloveniji in tudi širše je v zadnjih nekaj letih opa-

zen trend padanja deleža mladih v skupni populaciji. 
Razlog za to je v veliki meri staranje prebivalstva. 
Velenje in druge slovenske občine niso izjema.

Kvaliteta bivanja
V Velenju posebno skrb namenjamo 
kvaliteti bivanja, ki jo zagotavljamo 
z načrtnim vlaganjem v projekte, 
ki bogatijo naše bivalno okolje, ter 
z vodenjem projektov na način, ki 
pomaga posamezniku pri soočanju z 
vsakodnevnimi življenjskimi izzivi.

Poseben doprinos predstavlja t. i. socialna koša-
rica, nabor projektov, ki blaži socialne stiske naših 
občanov in skrbi za lagodnejše življenje ranljivih sku-
pin. Ti projekti niso predpisani in obvezujoči, se pa v 
Velenju že dolga leta izvajajo. Med letoma 2010 in 
2017 je bilo v ta namen porabljenih približno 11,2 
mio evrov.

Občina po meri invalidov
Mestna občina Velenje se že od leta 2004 ponaša 

z nazivom občina po meri invalidov. V letu 2014 je 
bil zapisan Program za izboljšanje življenja invali-
dov v Mestni občini Velenje. Vsako leto se iz prora-
čuna sofinancirajo socialni in zdravstveni programi 
ter projekti. V letu 2017 je bilo za varstvo invalidov 
namenjenih dobrih 822.000 evrov. Sredstva so bila 
namenjena storitvam institucionalnega varstva, 
denarnim transferjem invalidom, financiranju dru-
žinskih pomočnikov, financiranju pomoči na domu 
za invalide, izvajanju programov javnih del za inva-
lide ter izvajanju programov invalidskih ali drugih 
organizacij. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za 

sofinanciranje oskrbnin v varstve-
no-delovnih centrih (VDC) in finan-
ciranje družinskih pomočnikov, 
do katerega imajo pravico posa-
mezniki, ki imajo težko motnjo v 
duševnem razvoju, ali težko gibal-
no ovirane osebe. V povprečju se 
za socialno varstvo invalidov letno 
nameni 370.000 evrov, kar znese 
dobrih 9.800 evrov na osebo.

Župan Mestne občine Velenje 
že nekaj let sredstva, ki bi jih sicer 
namenil za silvestrski ognjemet, 
nameni v dobrodelne namene 
(nakup 3D-tiskalnikov, ureditev 
igrišča za gibalno ovirane osebe 
ob jezeru, pomoč Društvu paraple-
gikov jugozahodne Štajerske pri 
nakupu novega vozila). 
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Nazivi in priznanja Mestne občine Velenje Nazivi in priznanja Mestne občine Velenje Nazivi in priznanja Mestne občine Velenje

 � 2017
•	 Velenje med najboljšimi mestnimi občinami – revija Eko dežela

•	 Planetu Zemlja prijazna občina

•	 projekt »Energetska sanacija Zdravstvenega doma Velenje« je s strani Zbornice za arhitekturo 
in prostor Slovenije prejel priznanje zlati svinčnik za odlično izvedbo na področju arhitekture in 
krajinske arhitekture

•	 velenjska promenada izbrana kot »Best of Best« na »Iconic Design Awards« v Nemčiji

 � 2018
•	 naziv prostovoljstvu prijazno mesto

•	 posebna zahvala županu Bojanu Kontiču za uspešno predsedovanje Skupnosti občin Slovenije

•	 srebrni znak Civilne zaščite, poveljniku štaba Civilne zaščite Mestne občine Velenje Bojanu 
Škarji. 

•	 Bronasti znak podjetju PUP, d. o. o., ki je aktivno vključeno v sistem zaščite in reševanja Mestne 
občine Velenje

•	 župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je dobitnik zlatega priznanja, ki ga podeljuje Zveza 
slovenskih društev za boj proti raku

Štipendiranje

Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline

SAŠA inkubator
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V Velenju vsakomur zagotavljamo topel 
obrok in streho nad glavo

Javna kuhinja kot program Mestne občine Vele-
nje za zagotavljanje socialnih storitev oskrbe deluje 
že od leta 2006. Namen programa je zagotovitev 
brezplačnega toplega obroka tistim občanom, ki ne 
dosegajo minimalnega standarda sredstev za nor-
malno preživetje. Trenutno program oskrbe izvaja 
Dom za varstvo odraslih Velenje, ki dnevno pripravi 
približno 110 obrokov. Leta 2011 je bilo skupaj raz-
deljenih 5000 obrokov, sredstva Mestne občine Vele-
nje na uporabnika so znašala 595 evrov. V letu 2017 
je občina zagotovila 29.300 obrokov, kar znaša na 
uporabnika 1.334 evrov. 

V okviru delovanja javne kuhinje je poskrbljeno 
tudi za uporabnike zavetišča za brezdomne osebe. 
Te osebe imajo v okviru oskrbe zagotovljene tri obro-
ke dnevno. Program zavetišča se izvaja v občinski 

stanovanjski hiši na Cesti Simona Blatnika 21. Izvaja 
ga Društvo HIŠA, plačuje pa Mestna občina Velenje. 

Enkratna denarna pomoč
Mestna občina Velenje že leta izplačuje enkratne 

denarne pomoči, kljub temu da to ni njena zakonska 
obveza. Pomoči so namenjene osebam, ki se znajde-
jo v težki finančni situaciji. Lokalna skupnost jim na 
ta način omogoča hitrejše in učinkovitejše reševanje 
nastalih težav. Od leta 2011 dalje je bila dodeljena 
pomoč 1905 upravičencem; izplačana jim je bila 
pomoč v skupni vrednosti 479.000 evrov.

Socialno varstvo odraslih 
Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za 

subvencioniranje stroškov storitve pomoči na domu 
povprečno v višini 75 % stroškov storitve za vse upo-
rabnice in uporabnike. Za razliko od večine drugih 
občin Mestna občina Velenje namenja še dodatno 

subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati 
upravičenec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki 
upravičence razvršča v plačilne razrede. V posame-
znem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zave-
zanci le določen odstotek cene storitve. V zadnjih 
osmih letih je Mestna občina Velenje tako poskrbela 
za več kot 585 starejših. Velenje je starosti prijazno 
mesto in cilj tega programa je izboljšanje kakovosti 
življenja starejših občanov. Skladno s tem se poveču-
je tudi višina sredstev, ki jih Mestna občina Velenje 
nameni subvencioniranju storitev za starejše. Če je 
bil v letu 2010 znesek na upravičenca še 1.848 evrov, 
je v letu 2017 zrasel na 3.139 evrov.

844 neprofitnih stanovanj
Mestna občina Velenje je od leta 2010 rešila 698 

stanovanjskih problemov, v povprečju več kot 80 

vsako leto. Občina ima 844 stanovanj, ki jih oddaja 
v neprofitni najem. Za primerjavo: v letu 2010 je bilo 
za reševanje stanovanjskih problemov na voljo 744 
stanovanj. Zadnji javni razpis za dodelitev stanovanj 
v najem je bil objavljen v letošnjem letu. Poleg pri-
dobivanja novih stanovanjskih enot sta pomembna 
tudi vzdrževanje in vlaganje v obstoječa stanovanja. 
Obseg sredstev, ki jih občina namenja za gradnjo, 
vzdrževanje in obnovo stanovanj, se povečuje: od 
1.754.954 evrov v letu 2010 do 3.077.989 evrov v 
letu 2018. 

Občanom, ki izpolnjujejo predpisane kriterije, 
občina pomaga s subvencioniranjem najemnine za 
stanovanja. Višina sredstev se iz leta v leto povečuje. 
Leta 2010 je Mestna občina Velenje za subvencije 
namenila 126.608 evrov, letos pa več kot 400.000 
evrov.
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Brezplačni prevozi 
Bicy

Mestna občina Velenje je bila med prvimi občina-
mi v Sloveniji, ki je uvedla brezplačen avtomatiziran 
sistem za izposojo mestnih koles (BICY). BICY sis-
tem je produkt domačega znanja, saj je bil razvit v 
Medpodjetniškem izobraževalnem centru Velenje. 
Sistem, ki je namenjen vsem registriranim uporabni-
kom, deluje od septembra 2012 dalje in je na začet-
ku ponujal 25 koles, v letu 2018 pa je zaradi velikega 
povpraševanja in številnih uporabnikov na voljo že 
60 koles. Sistem omogoča izposojo koles za uporabo 
v Velenju, hkrati pa je povezljiv s sistemom izposoje 
koles v Šoštanju. Občani si lahko izposodijo in vrnejo 
kolo tako v Velenju kot tudi v Šoštanju. 

Vedno večje število uporabnikov je 
dokaz, da je potrebno BICY sistem 
širiti in nadgrajevati. V prihodnosti 
načrtujemo izgradnjo novih postaj, 
dograjevanje obstoječih in dodajanje 
navadnih ter električnih koles. 

Lokalc
Letos v Velenju obeležujemo deseto obletnico 

Lokalca, brezplačnega mestnega avtobusnega pre-
voza. Mestna občina Velenje je bila med prvimi v 
Sloveniji, ki je s projektom brezplačnega mestnega 
potniškega prometa želela vplivati na zmanjšanje 
negativnih učinkov prometa na zrak v mestu in 
razbremeniti parkirne površine. S projektom zago-

tavljamo tudi dostopnost prevoza tistim občanom, 
ki osebnega avtomobila nimajo, ter osebam z raz-
ličnimi omejitvami, saj na rumeni progi vozita dva 
avtobusa, ki sta prilagojena vstopanju in izstopanju 
z invalidskim vozičkom, v vseh avtobusih pa so ozna-
čeni tudi sedeži za invalide.

Do avgusta 2018 so avtobusi Lokalca prepelja-
li 3.583.923 uporabnikov in prevozili 2.707.511 
kilometrov. Ob povprečni standardni tarifi za pre-
voz potnikov v linijskem cestnem prometu, ki je v 
avgustu 2018 znašala 1,30 evra za do 5 prevoženih 
kilometrov, lahko izračunamo prihranek uporabnikov 
Lokalca. 

V letu 2017 so uporabniki 
brezplačnega mestnega prevoza 
skupaj prihranili več kot pol milijona 
evrov. 

Komunalna infrastruktura
Zaradi vlaganj v komunalno infrastrukturo se je v 

zadnjih osmih letih povišal delež priključenih upo-
rabnikov.

V letu 2017 je imelo kar  
99 odstotkov gospodinjstev 
zagotovljen priključek na javni 
vodovod, 89,3 odstotka gospodinjstev 
pa na javno kanalizacijo. 

Dostop do javnega vodovoda in javne kanalizacije 
je potrebno omogočiti čim večjemu številu občanov, 
zato Mestna občina Velenje tudi v bodoče načrtuje 
vlaganja v javno komunalno infrastrukturo. 

Posebna skrb se posveča tudi cenam komunalnih 
storitev.

Mestna občina Velenje namenja več kot 700.000 
evrov proračunskih sredstev letno za subvencioni-
ranje omrežnine pitne vode, daljinskega ogrevanja, 
najema grobnega mesta, omrežnine plina... 
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SDO Maribor / ENERGETIKA MARIBOR

SDO Slovenj Gradec / KOMUNALA SLOVENJ GRADEC
SDO Center Zreče / Unior

SDO Nova Gorica / JP KENOG
SDO Jesenice / ENOS OTE

SDO Murska Sobota / KOMUNALA MSOBOTA
SDO Šentilj / PETROL ENERGETIKA

SDO Trbovlje / KOMUNALA TRBOVLJE
SDO Zagorje ob Savi / KOMUNALA ZAGORJE

SDO Nazarje / ENERGETIKA NAZARJE
SDO Hrastnik / PETROL ENERGETIKA

SDO Grosuplje / JKP GROSUPLJE
SDO Kočevska reka / KOMUNALA KOČEVJE

SDO Ravne na Koroškem / PETROL ENERGETIKA

Cena toplote v EUR/MWh (s prispevki, dodatki in DDV)

Stroški komunalne oskrbe v Velenju 
kljub visokim standardom ostajajo 
na primerni ravni. Zaradi subvencij 
cen komunalnih storitev povprečno 
gospodinjstvo v Mestni občini Vele-
nje letno prihrani:
 zaradi subvencije omrežnine pitne  
 vode: 46 evrov,
 zaradi neuveljavljene polne cene  
 daljinskega ogrevanja: 47 evrov,
 zaradi subvencije najema grobnega  
 mesta: 58 evrov,
 zaradi nižje cene omrežnine plina:  
 323 evrov.

Večina gospodinjstev v Mestni občini Velenje 
je priključenih na javni vodovod, uporablja 
daljinsko ogrevanje in ima v najemu vsaj eno 
grobno mesto. 

Na letnem nivoju zaradi subvencij 
Mestne občine Velenje posamezno 
gospodinjstvo v povprečju prihrani 
151 evrov.

Cene daljinskega ogrevanja so v Velenju še vedno 
najnižje v Sloveniji. To je razvidno tudi iz grafičnega 
prikaza cene toplote, v katerem so primerjani podat-
ki za dvo in pol sobno stanovanje (69 m2 ogrevanih 
površin) v večstanovanjskem objektu. 
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Bogato kulturno in športno 
dogajanje

Velenje je moderno mesto, od nekdaj znano po 
mladih, športu, strpnem sobivanju in bogatem kul-
turnem dogajanju. Kultura ima v Velenju vseskozi 
pomembno vlogo. To vlogo je le še dodatno okrepil 
projekt Evropske prestolnice kulture (EPK), v kate-
rem smo leta 2012 sodelovali kot partnersko mesto. 
EPK je razgibal kulturno sceno, povezal producente, 
okrepil kulturniške mreže in povzročil velenjski kul-
turni razcvet. Trend se ohranja, število dogodkov se 
skozi leta povečuje.

Na letni ravni se na številnih 
prireditvenih lokacijah v mestu zvrsti 
več kot 3000 dogodkov oziroma 
prireditev. Večino, več kot 1000, jih 
letno pripravi Festival Velenje, ostale 
pa drugi javni zavodi, društva, zveze 
in ostale institucije. To pomeni, da 
imajo Velenjčanke in Velenjčani 
vsak dan v letu na voljo več kot 8 
dogodkov.

V Mestni občini Velenje je bilo v zadnjih osmih 
letih več kot 20.000 dogodkov. 

V proračunu Mestne občine Velenje se vsako leto 
zagotavljajo finančna sredstva za podporo progra-
mov in projektov, ki jih izvajajo društva. Naša občina 
v času gospodarske krize ni zmanjševala sredstev 
proračunskim uporabnikom. Ravno nasprotno, še 
okrepila je (so)financiranje, in na ta način pripomo-
gla, da klubi, društva in organizacije niso prenehali s 
svojim delovanjem, temveč so ohranjali ali celo okre-
pili svoje aktivnosti. 

Število dogodkov Festivala Velenje

Število obiskovalcev dogodkov Festivala Velenje
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Velenje - gospodarsko 
središče

V letu 2017 je bila v Poslovni coni Stara vas, na 
območju velikem cca. 23.000 m², zgrajena prva faza 
komunalne infrastrukture s ciljem zagotovitve 9.476 
m² urejenih in opremljenih zemljišč za hitrejšo rast 
in razvoj malih ter srednje velikih podjetij (MSP) ter 
ustvarjanje novih delovnih mest. Do konca leta 2019 
bo tako skupaj ustvarjenih vsaj 28 novih delovnih 
mest z višjo dodano vrednostjo. Mestna občina Vele-
nje je skupaj z evropskimi nepovratnimi sredstvi v 
projekt vložila 2.093.323 evrov.

V letošnjem letu je v Velenju zaživelo Vzorčno 
mesto, ki promovira znanja in znanosti. Mestna obči-
na Velenje je vanj vložila 237.000 evrov, obiskalo pa 
ga je že 7500 obiskovalcev.

Osnovni gospodarski podatki za 
Mestno občino Velenje kažejo 
spodbuden trend, saj stopnja 
brezposelnosti pada in je danes 
na enakem nivoju, kot je bila pred 
nastopom gospodarske krize.

V zadnjih osmih letih je zraslo tudi število gospo-
darskih družb v Mestni občini Velenje, kar pomeni, 
da so spodbude za nastanek malih in srednjih podje-
tij dosegle svoj namen.

Gospodarska rast je prinesla višje 
povprečne bruto plače v Mestni občini 
Velenje.

Povprečna mesečna bruto plača (EUR) v Mestni občini Velenje

Število gospodarskih družb v Mestni občini Velenje
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Prenočitve turistov – skupaj Prihodki MOV – turistična taksa Prihodki v turizmu

Razvoj turizma
Turizem v Velenju v zadnjih letih postaja pomemb-

na gospodarska panoga. Leta 2013 je Mestna obči-
na Velenje pričela intenzivneje in načrtno vlagati v 
razvoj Velenjske plaže. Do danes je bilo v ta namen 
vloženih 850.000 evrov. Pred tem turizma na obmo-
čju jezer in širše zaradi velikih posegov gospodarstva 
v naše bivalno okolje ni bilo mogoče razvijati. 

Zakaj turizem? Razloga za 
vlaganja Mestne občine Velenje v 
turizem sta predvsem: 
 omogočiti občanom brezplačno  
 koriščenje naravnih danosti in 
 Velenje umestiti na turistični zemljevid

Velenjska plaža

Turizem

»Tresla se je gora, rodila se je miš!« ali še enkrat o tujcih v Velenju

Nobenega dvoma ni, da je eno od vprašanj, ki je najbolj zaznamovalo zadnji mandat, 
vprašanje priseljencev. Nobenega dvoma ni, da je temu tako, ker gre za temo, ki jo lahko 
odlično izkoristimo za nabiranje političnih točk. Izkoristimo, uporabimo in zlorabimo. Sam 
tega namena nimam in ga nikoli nisem imel. Zato tudi tokrat, še enkrat, navajam le nekaj 
dejstev:
•	 občina nima nobene možnosti, da 

bi kakorkoli vplivala na migracije in 
tudi ne na priseljevanje tujcev na 
njeno območje;

•	 področje priseljevanja je zakonsko 
urejeno in zakonodajo smo dolžni 
spoštovati;

•	 v Velenju smo se (kakor tudi v 
drugih slovenskih mestih) v zadnjih 
letih soočali s povečanim priselje-
vanjem tujcev;

•	 Velenje je bilo prva slovenska obči-
na, ki je javno opozorila na težave, 
s katerimi se zaradi povečanega 

priseljevanja tujcev srečujejo lokal-
ne skupnosti;

•	 Velenje je bilo prva slovenska 
občina, ki je pristojne pozvala k 
oblikovanju celovitih sistemskih 
rešitev;

•	 v Velenju ni azilnega doma;

•	 v Velenju je integracijska hiša, v 
kateri bodo nastanjene tri begun-
ske družine iz Sirije.

Pa moje osebno stališče? Enako 
kot vedno: verjamem v to, da moramo 
biti ljudje solidarni in si pomagati med 
seboj, verjamem v strpnost in medse-
bojno spoštovanje. Na Velenje sem bil 
vedno ponosen tudi zato, ker je veljalo 
za sodobno, odprto, humano mesto, v 
katerem znamo sobivati v različnosti. 
Znamo ali smo znali? Kljub temu da 

sem zadnje čase večkrat neprijetno pre-
senečen (na primer, ko nestrpnost do 
tujcev najglasneje izražajo ljudje, ki so 
bili nekoč sami v vlogi priseljencev, in 
ko nekateri menijo, da se mora dobrih 
30 tisoč ljudi bati treh družin) še vedno 
verjamem, da znamo. In da bomo znali 
tudi v prihodnje! Sodelovati, dogovarja-
ti se, sprejemati in dajati, graditi skupne 
vrednote za dobrobit skupnosti ter vsa-
kega posameznika v njej. Hvala vsem, ki 
to zaupanje v dobro delite z mano! }

Bojan Kontič

Zaradi prepoznavnosti Velenjske 
plaže Velenje iz leta v leto obišče 
več turistov. Od leta 2014 dalje je 
Velenjsko plažo obiskalo 260.000 
obiskovalcev. Zaradi povečanja števila 
nočitev so se posledično zvišali tudi 
prihodki Mestne občine Velenje. 

Nagrade in priznanja, ki jih je Velenje pridobilo v 
zadnjih 4 letih, so dokaz, da je bilo na področju turiz-
ma v naši občini opravljenega veliko dela.
•	 Velenjska plaža je bila nagrajena kot najboljši 

kraj za kopanje v Sloveniji;
•	 v sklopu akcije Turistična patrulja je Mestna 

občina Velenje po ocenjevanju tujih državljanov 
postala tretja najprijaznejša občina v Sloveniji;

•	 Slovenska turistična organizacija je Mestni obči-
ni Velenje podelila bronasti znak Slovenia green 
destination. }

260.000 obiskovalcev
na Velenjski plaži od leta 2014 dalje
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Koalicija z občani:  
Kaj smo že naredili?
V začetku letošnjega leta je svetniška skupina Socialnih demokratov Velenje skupaj z županom Mestne 
občine Velenje in predsednikom stranke Socialnih demokratov Območne organizacije Velenje Bojanom 
Kontičem obiskala vse krajevne skupnosti in mestne četrti. Na srečanjih je bilo skupaj izpostavljenih 270 
vprašanj, povezanih z aktualnimi dogodki v Velenju. Kot smo obljubili, smo nemudoma pristopili k iskanju 
odgovorov nanja. 

V tej številki Info občana vas seznanjamo s tistim, 
kar smo na podlagi pogovorov z vami že postorili. 
Upoštevali smo seveda tudi vse druge vaše pobude 
in pripravili načrt njihove realizije, ki teče skladno z 
zastavljenimi roki.

KS BEVČE

Nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Bevčah – Bevče 
III. in IV. faza 
Čakamo na dogovor krajanov o sofinanciranju investicije.

Osvetlitev križišča pri Vranovi kapeli oz. osvetlitev 
kapele 
V teku so postopki za nakup opreme. Razsvetljava bo urejena še letos.

Čiščenje obcestnih kanalov (cesta Bevče–Zgornje 
Bevče) 
Cesta in obcestni kanali so bili sanirani julija.

Obrez grmovja ob cesti Gorica–Bevče (pod križiščem za 
Sončno pot) 
Obrez grmovja je bil opravljen v prvi polovici letošnjega leta. 

Čiščenje obcestnega kanala ob državni cesti Celje–
Velenje (ob novem naselju Mins) 
Kanal je bil očiščen.

KS PESJE

Nadaljevanje sanacije plazu Postrpinjek–Mlačnik 
Do konca oktobra bo izvedena II. faza – vgradnja AB pilotov in sider. 

Izgradnja javne razsvetljave do pokopališča 
Javna razsvetljava je bila postavljena maja. 

Omejitev tovornega prometa mimo pokopališča zaradi 
prekomernega hrupa med pogrebi 
Postavljene so opozorilne table in odstranjene grbine, s čimer smo 
zmanjšali hitrost mimovozečih vozil in hrup, ki ga povzročajo. 

Dotrajan asfalt na rondoju pri Hartlu 
Asfaltna površina je bila sanirana julija.

KS VINSKA GORA

Izgradnja novega vrtca      
Po zaključku pogajanj in podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem se 
pričnejo dela, predvidoma še letos.

Nadaljevanje gradnje kanalizacije Vinska Gora–center 
Nadaljevanje gradnje se je že pričelo na območju LN Vinska Gora II 
z ureditvijo komunalnega opremljanja zemljišč (vodovod, kanalizacija, 
cesta, javna razsvetljava, zaščitne cevi za elektro in telekomunikacije).

Sanacija ceste v Lipju (Rauter–Pevnik)  
Cesta bo sanirana do konca oktobra.

Podaljšanje pločnika ob cesti od Hrena v smeri proti 
državni cesti 
V teku je izvedba naročila za pridobitev projektne dokumentacije. 

Dokončanje ureditve odvodnjavanja ceste v Lipju 
(Nanojca–Zg. Lipje)  
Odvodnjavanje je bilo urejeno avgusta.

KS KAVČE 

Ob sanaciji ceste Podkraj–Kavče se 150 m cestišča ni 
saniralo, prav tako se ni zgradila javna razsvetljava 
Javna razsvetljava je bila dokončana marca.

Dokončanje ureditve športnega igrišča   
Po izboru izvajalca del se bo pristopilo k prvi fazi ureditve športnega 
igrišča. 

Ureditev odvodnjavanja (pri Grazerju) 
Obcestni jašek za odvodnjavanje je bil saniran. Išče se optimalna rešitev 
za učinkovito odvodnjavanje celotnega območja.

Postavitev grbin na cesti Tratnik–Habe 
Ogled je bil opravljen. Izvedba je mogoča ob podpisu soglasja krajanov, 
ki živijo v bližini.

Ureditev ceste od doma KS do križišča za Sp. Kavče 
(odvodnjavanje, preplastitev, razsvetljava, razširitev)
Sanacija ceste v zgornjem delu se bo začela predvidoma do konca leto-
šnjega leta.

KS KONOVO  

Ureditev okolice in vzdrževanje doma KS (urediti sani-
tarije)
V letošnjem letu so bile obnovljene sanitarije. Ostala predvidena dela se 
bodo izvedla v naslednjih letih. 

Postavitev dodatnih igral na otroškem igrišču ob špor-
tnem igrišču 
Postavljeno je bilo kombinirano igralo, sestavljeno iz gugalnic, toboga-
na in plezalnih elementov.
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Upravljanje s prostori športnega parka – želja, da se 
del objekta preda v upravljanje KS
Objekt je še vedno v gradnji. Ko bo končan, bo določen način upravlja-
nja. 

Postavitev dodatnih igral na otroškem igrišču ob špor-
tnem igrišču 
Postavljeno je bilo kombinirano igralo, sestavljeno iz gugalnic, toboga-
na in plezalnih elementov.

Pokriti rusko kegljišče pri vhodu v KS    
Dela so že zaključena.

Nevarnost padca dreves ob cesti proti Turnu 
S koncesionarjem je bil opravljen ogled, na katerem je bilo ugotovljeno, 
da drevesa ne ogrožajo ceste.

Postavitev označevalne table na Malgajevi ulici (pri 
Lahovniku) 
Tabla že stoji.

KS CIRKOVCE 

Sanacija sanitarij v šoli 
Sanitarije so že obnovljene.      

Asfaltiranje ceste proti Šmartinskim Cirkovcam 13a, 
13b, 13c (odsek proti Rambu) 
Lastniki zemljišč, po katerih poteka cesta, so že podpisali soglasja. 
Postopek kategorizacije je v teku.

KS ŠENTILJ  

Izgradnja novega Doma krajanov Šentilj in večnamen-
ske dvorane
Izdelana je bila geološka študija, s katero se je preverila primernost 
terena. Projekt je v fazi pridobivanja dokumentacije.

Postavitev dodatnih igral ob šoli oz. vrtcu 
Postavljeno je kombinirano igralo za razvijanje ravnotežja in gugalnica 
za najmanjše na otroškem igrišču v Kotah.

Ureditev javne razsvetljave ob cesti Obric–Laze 
V letošnjem letu smo izdelali projekt, v teku je pridobivanje potrebnih 
soglasij. 

Prošnja za postavitev stacionarnega radarja ali meril-
nika hitrosti v Ložnici (divjanje po edini ravnini)  
Za postavitev je pridobljeno soglasje. Merilnik bo nameščen do konca 
letošnjega leta. 

KS PAKA PRI VELENJU   

Ureditev križišča pri domu KS Paka pri Velenju oz. 
odcepu za Paški Kozjak (prehod za pešce, razsvetljava) 
Prehod je že bil izveden, vendar je bil zaradi odločbe inšpektorata 
odstranjen. Razsvetljava bo postavljena do konca oktobra.

Asfaltiranje ceste proti Cesarju (JP 950 251 Povh–Hri-
baršek)    
Cesto smo asfaltirali v maju in juniju.

Izobešanje voznih redov voženj avtobusov   
Mestna občina Velenje je obvestila prevoznika, da naj na postajališčih 
namesti vozni red avtobusov.

KS STARO VELENJE  

Čiščenje naplavin iz reke Pake (most pri Mehu) 
Naplavine so bile očiščene v juniju.

Ureditev križišča na Partizanski cesti 
Predlog (ureditev križišča in sanacija ceste) je bil ponovno posredovan 
na DRSI. V letošnjem letu se predvideva rekonstrukcija ceste od Pesja 
do krožišča pri Esotechu. 

Promet na Cesti talcev (varnost pešcev, kolesarjev in 
izvozi na cesto) 
Merilec hitrosti je bil postavljen maja. Izgradnja peš in kolesarske povr-
šine je predvidena za leto 2020.

Ureditev/razširitev uvoza na Ljubljansko cesto iz regio-
nalne ceste Velenje–Polzela 
DRSI je naročila postavitev dodatne prometne signalizacije za umiritev 
prometa v križišču, ki naj bi bila postavljena do konca letošnjega leta. 

Obrez cipres pri gostišču Jožica  
Koncesionar je ciprese obrezal maja.

Dokončanje ureditev osvetlitve (utripajoče luči) preho-
da za pešce pri Mömaxu 
Osvetlitev je že izvedena.

Preplastitev cest oz. posameznih odsekov na Žarovi 
Oba odseka javnih kategoriziranih cest (Muršič in Zbičajnik) bosta sani-
rana do konca oktobra.

KS ŠMARTNO  

Posek odmrlih dreves in vej, rešitev odvodnjavanja v t. 
i. »Hrastovju« ob Gregorčičevi cesti 
Organizirano je bilo srečanje z upravljavcem in Zavodom za gozdove 
Slovenije. Mestna občina Velenje je podala pripombo na razgrnjen načrt 
upravljanja z gozdom za to območje. Pripomba je bila zavedena ter 
posredovana na državni nivo. Ta je zadolžen, da sprejme načrt ureditve 
in sanacij tega območja skladno z izdelanim načrtom. 

Ureditev prometne infrastrukture na območju pod 
cerkvijo Sv. Martina 
Urejanje odseka od križišča pod cerkvijo do odcepa Ceste na Grič se že 
izvaja. Prav tako so se dela že izvedla tudi na Šmarški cesti. 

Prestavilo elektrovoda v zemljo na Gregorčičevi cesti 
pod cerkvijo sočasno z ureditvijo prometne infrastruk-
ture
Podjetje Elektro Celje je bilo pozvano, da prestavitev uredi čim prej.

Izgradnja pločnika ob Gregorčičevi cesti pod cerkvijo 
Izdelal se je projekt za izvedbo. Realizacija se načrtuje v letu 2019.

Odstranitev nevarnih dreves nad pešpotjo proti Kono-
vem (od župnišča ob gozdu mimo vodnega rezervoarja 
do Vodovodne) 
Posegi bodo izvedeni letos.

Obnova kanalizacije na Šmarški cesti 
Kanalizacija je že sanirana.

Pojavljanje lokalnih posedkov na Graškogorski cesti 
Kanalizacijski jaški na Graškogorski cesti bodo ponižani do konca okto-
bra.

KS GORICA 

Nevzdržen promet med Goriško cesto in Nakupovalnim 
centrom Velenjka
Na osnovi pridobljenih podatkov štetja prometa proučujemo dodatne 
ukrepe.

Prostorska stiska v šoli in vrtcu 
Najpomembnejši ukrep v zvezi s to problematiko je gradnja novega 
vrtca v Vinski Gori.

Podaljšanje pločnika na Lipo za cca. 200 m 
Podaljšanje pločnika je bilo izvedeno septembra.

Ureditev odvodnjavanja Goriške ceste 
Odvodnjavanje bo urejeno v sklopu obnove Goriške ceste, predvidoma 
spomladi naslednje leto.

Preplastitev Goriške ceste 
Cesta bo obnovljena predvidoma spomladi naslednje leto. 

Ureditev stopnic na poti z Lipe proti šoli 
Poškodovani del stopnic pri OŠ Gorica je koncesionar popravil v prvi 
polovici letošnjega leta.
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KS ŠALEK  

Izboljšanje ureditve tržnice med bloki    
Predvidena dela bodo zaključena do konca oktobra.

Odstranitev arhitektonskih ovir za invalide na prehodih 
za pešce v smeri Interspara 
Robniki so bili popravljeni julija.

Postavitev novih igral na otroških igriščih  
V prvih dneh oktobra je bila zaključena postavitev otroških igral (kom-
binirano igralo, vrtiljak, dve igrali na vzmeteh) in naprav za vadbo na 
prostem (5 naprav) na zelenici pod Šalekom 82.

Ureditev statusa garaž, uvedba modrih con (parkiranje 
gospodarskih vozil, lastniki garaže koristijo v druge 
namene) 
Mestna občina Velenje je letos pristopila k ureditvi tega vprašanja. Tre-
nutno je v izdelavi elaborat za evidentiranje zemljišča pod stavbama 
964-3119 in 964-3120.

KS ŠKALE - HRASTOVEC   

Obnova krajevnih cest – koncesija 
Vse ceste razen JP 950 051 Odcep Hlep so bile asfaltirane oz. obnovlje-
ne maja. Asfaltiranja ceste JP 950 051 Odcep Hlep zaradi nasprotovanja 
lastnika zemljišča ni bilo mogoče izvesti.

Ureditev razsvetljave proti vrtcu 
Projektna dokumentacija je v izdelavi. Razdeljena bo na tri faze za celo-
tno območje. Prva faza (do vrtca) bo urejena letos.

Ureditev križišča pri Živicu in prehoda za pešce  
Upravljanje ceste je v pristojnosti DRSI. Mestna občina Velenje je v leto-
šnjem letu izvedla osvetlitev križišča. 

Postavitev dveh košev za smeti pri gasilskem domu 
Dodatni koši so že postavljeni. 

MESTNE ČETRTI   

Obnova dovoznih cest do blokov Jenkova cesta 21, 23, 
26 
Pridobljena je bila projektna dokumentacija, v teku je javni razpis. 
Sanacija ceste bo zaključena do konca novembra.

Ureditev pločnikov in kolesarskih poti – sanacija in 
odprava ovir za gibalno omejene 
Marca so bile urejene klančine na Kersnikovi in Rudarski cesti, maja v 
Šaleku ter junija pri Intersparu na Selu.

Sanacija Zidanškove, Jurčičeve in Bračičeve ceste 
Sanacija Zidanškove, Jurčičeve in Bračičeve ceste, vključno z obnovo 
komunalnih vodov, bo zaključena do decembra.

Keson za tekstil na Jurčičevi cesti onemogoča pogled 
na vozišče 
Keson bo prestavljen z Jurčičeve ceste 3 na zemljišče nasproti Kajuhove 
ceste 2.

Neurejenost in neustreznost otokov za smeti (mala 
kapaciteta, poplavljanje) 
Na Kardeljevem trgu 1, 2, 3, 4 (pri mostu) je zbiralnica odpadkov razšir-
jena in podaljšana ter urejena z verigo, pri pošti pa umaknjena. Posto-
pno bo Mestna občina Velenje pristopila k ureditvi preostalih zbiralnic 
odpadkov. 

Semafor pri mostu pri lekarni: predolgo se čaka na 
zeleno luč  
Delovanje semaforja pri lekarni je prilagojeno delovanju semaforja pri 
pošti. Interval čakanja na zeleno luč je bil skrajšan na minimum. Ob 
rekonstrukciji Kidričeve ceste se bodo težave v celoti rešile. 

Ureditev razsvetljave na Kardeljevi 11: luči svetijo v 
stanovanje 
Omenjeno svetilko smo zasenčili in s tem preprečili, da sveti na fasado 
objekta.

Razširitev povezovalnega mostu Kardeljev trg–Stante-
tova cesta 
Mestna občina Velenje je pripravila projekt za razširitev obstoječega 
mostu. Dela so predvidena v letu 2019. 

Ponovno odprtje manjše tržnice v atriju na Kidričevi 
cesti (pri stari tržnici)
Med ponudniki je bila opravljena poizvedba. Interes je pokazal en 
ponudnik.     

KS PODKRAJ 

Izgradnja novega doma krajanov 
Izdelan je bil idejni projekt. Nadaljuje se pridobivanje potrebne doku-
mentacije. 

KS STARA VAS 

Poslovna cona Stara vas - plani 
V pripravi je dokumentacija za gradnjo druge faze komunalne infra-
strukture, istočasno bo objavljen javni razpis za prodajo dela dela 
zemljišč novim investitorjem.

Energetska sanacija bloka (bivši Vegradov samski dom, 
ki je preurejen v stanovanja)
Energetska sanacija se izvaja. 

Ureditev ploščadi v Sončnem parku
Pripravljena je projektna dokumentacija, izvedba je predvidena še v 
letošnjem letu.

Vzdrževanje Sončnega parka, pasji iztrebki v parku, 
postavitev znaka in smerokazov do sanitarij
Usmerjevalne table za javne sanitarije v Sončnem parku so postavljene.

KS PLEŠIVEC 

Sanacija ceste v Sopoti od kamnoloma do Oblaka 
Cesta je bila sanirana maja.

Energetska sanacija šole  
V teku so postopki za izbor izvajalca. Dela se bodo pričela izvajati pred-
vidoma prihodnje leto. 

Izgradnja parkirišč v neposredni bližini šole in pokopa-
lišča   
Peščeno parkirišče je bilo urejeno avgusta.

Krajani Plešivca, ki gravitirajo na Velunjski graben, 
večkrat ne dobijo nenaslovljene pošte, ki je namenjena 
občanom Velenja, dobivajo pa obvestila občine 
Šoštanj 
Pošta je bila obveščena o težavi. Predlagano je, da se celotno območje 
Mestne občine Velenje prestavi pod Pošto Velenje. }
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V prejšnjem mandatu ste bili ministrica za 
obrambo, v tem mandatu pa ste postali 
ministrica za pravosodje. Kakšne so vaše 
ocene stanja v obeh resorjih?

Zlasti v Slovenski vojski, ne toliko v Upravi RS za 
zaščito in reševanje, so finančni rezi v času krize 
pustili velike posledice. Razvoj Slovenske vojske je 
praktično zastal. 

V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami sem v času mojega mandata najve-
čji poudarek želela dati področju gasilstva, zlasti 
prostovoljnega, ki je osrednji steber sistema. S 
področja dela ministrstva za obrambo bom najbolj 
pogrešala prav gasilce in ostale vključene v sistem 
zaščite, reševanja ter pomoči, ki se prvi neposredno 
odzivajo, ko so oz. smo državljanke in državljani v 
stiski.

Ministrstvo za pravosodje je v prejšnjem manda-
tu izpeljalo veliko projektov, z začetimi bomo nada-
ljevali. Ocenjujem, da sem ministrstvo prevzela v 
dobri kondiciji. 

 
Kakšen je bil vaš prehod na drugo podro-
čje in kateri so po vašem ključni izzivi na 
novem resorju? 

Moja poklicna kariera je v veliki meri povezana s 
krepitvijo vladavine prava, ki ne nastaja le v sodnih 
dvoranah. 

Pravosodno ministrstvo je tisto, ki se od ostalih 
ministrstev razlikuje po nekoliko bolj okrepljenem 
dialogu z drugo, neodvisno sodno vejo oblasti, 
hkrati pa je ravno pravosodje tisto področje, kjer 
je stik posameznika z državo najbolj zgoščen in na 
nek način tudi usoden. 

Izzivov novega resorja se bom lotila zavzeto, 
veseli me, da so koalicijske zaveze na tem področju 
zelo konkretne in zato tudi dobra osnova za nada-

ljevanje dela. In tega ne bo malo. Vsekakor bomo 
nadaljevali z dobrimi zakonodajnimi projekti, ki 
bodo okrepili pravosodje pri spopadanju z najbolj 
zahtevnimi oblikami kriminala, večali transparen-
tnost njegovega delovanja ob hkratni krepitvi varo-
vanja posameznikovih pravic. V prihodnjih mesecih 
se bom lotila zakonodaje s področja varstva oseb-
nih podatkov, čakajo nas tudi prenova protiko-
rupcijske zakonodaje in prepotrebne spremembe 
kazenskega postopka.

 
Glede na to, da prihajate iz Mestne občine 
Velenje, ki ima dobro razvit čut za sočlo-
veka, nas zanima, kakšne ukrepe boste 
predlagali v okviru pristojnosti ministr-
stva za pravosodje, ki bodo pozitivno 
vplivali na malega človeka? 

Bila sem komisarka projekta Velenje – Unicefovo 
otrokom prijazno mesto. Pri svojem delu sem vedno 
sledila načelu, da morajo biti državne institucije 
državljanom prijazne, še posebej pa tukaj ne sme-
mo pozabiti na otroke. 

Na mestu ministrice za pravosodje imam odlič-
no priložnost storiti nekaj zanje na državni ravni. 
Izpostavim naj projekt »Hiša za otroke«, ki sem ga 
še kot obrambna ministrica podprla že v manda-
tu prejšnje vlade. Slovenska tožilstva letno obrav-
navajo preko 1000 kazenskih ovadb, povezanih s 
kaznivimi dejanji zoper otroke. Slovenska sodišča 
v teh primerih izrečejo letno več kot 200 obsodb. 
Te obžalovanja vredne številke – vsak primer je 
odveč! – nas zavezujejo k dejanjem. Vzpostaviti je 
potrebno stabilno strukturo, ki bo pod varno okrilje 
vzela otroke, ki so žrtve kaznivih dejanj in so pre-
pogosto zaradi dela pravosodnih organov, zaslišanj, 
pridobivanja dokazov, podvrženi povsem nepotreb-
ni dodatni viktimizaciji. Ta projekt je potrebno pri-
peljati do konca, to bo ena od mojih prioritet – ne 

zaradi Evrope in medna-
rodnih organizacij, kate-
rih akti nas zavezujejo 
k uveljavljanju tovrstnih 
ukrepov, temveč zaradi 
nas samih. 

 
Kako kot članica 
Vlade Republike 
Slovenije vidite 
delovanje trinajste 
slovenske vlade? 

Sestavo in bodoče 
delovanje 13. vlade 
Republike Sloveni-
je sama vidim kot 
pozitivno. Pojavljajo se 
polemike glede sestave 
koalicije in števila 
strank v njej. Sama menim, da bo potrebnih veliko 
dialoga in usklajevanja, kar pa lahko posledično 
pomeni boljše rešitve za državljane in državljanke 
ter sprejemanje bolj kakovostne zakonodaje na 
premišljen način. 

 
Opazen je porast sovražnega govora v 
družbi, kakšen je vaš pogled na ta pereč 
problem?

Sovražni govor, ki ga absolutno zavračam, pred-
stavlja velik problem v Sloveniji in širše. Slovenski 
kazenski zakonik  prepoveduje spodbujanje sovra-
štva, nasilja ali nestrpnosti. Naša zakonodaja je 
enaka kot na primer v Nemčiji, kjer se uspešno soo-
čajo s pregonom.

Na eni strani imamo pravico do svobode govo-
ra, ki pa ni absolutna pravica, na drugi strani pa 
pravico do osebnega dostojanstva, prepoved spod-
bujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti. Sama 
menim, da pravica posameznika sega tako daleč, 
dokler ne posega  v pravico drugega posameznika.  
S problematiko sovražnega govora se bo potrebno 
soočiti na več področjih, od vzgoje in izobraževanja 
do medijev in medijskih regulatorjev. Pravosodje 
ni prvo v bojnih vrstah, je pa pomembno, da rea-
gira, ko vsi drugi mehanizmi zatajijo. Od organov 
odkrivanja in pregona pričakujem odločnejši odziv 
na te pojave, kot ministrica in tudi kot državljanka. 
Nenazadnje gre za eno od prioritet v okviru tožilske 
politike pregona, ki jo je lansko leto sprejel general-
ni državni tožilec. 

 
Kaj štejete kot največji dosežek vašega 
ministrovanja na ministrstvu za obrambo?

Narejenega je bilo veliko. Med drugim smo zau-
stavili trend zmanjševanja obrambnih izdatkov. 
Opremili smo vojake, ki so dobili novo obutev, uni-
forme ter opremo, ki je tudi na zalogi v skladiščih. 

Na ministrstvu za obrambo smo skupaj s Sloven-
sko vojsko prenovili obrambno zakonodajo, kate-
re namen je bil predvsem izboljšati status vojaka. 
Sprožili smo postopke modernizacije, sicer je trajalo 
nekaj časa, da je prišlo do poenotenja, kako in na 
kakšen način. Zagotovo pa smo pustili ministrstvo 
in vojsko v boljšem stanju, kot smo ju dobili. To 
potrjuje tudi poročilo o pripravljenosti Slovenske 
vojske, ki je nekoliko izboljšano. Dejstvo pa je, da z 
omejenimi sredstvi in zaostankom, ki je bil na tem 
področju, ni bilo mogoče v treh letih nadoknaditi 
vsega za nazaj. 

 
Ali se vam zdi, da je bil glas Šaleške 
doline dovolj slišan in upoštevan tudi v 
Ljubljani?

V prejšnjem mandatu sem uspešno zagovarjala 
interese Šaleške doline, hkrati pa sem kot članica 
vlade izpostavljala pereče probleme naše doline. V 
času mojega mandata je bila hitra cesta umešče-
na v prostor. Ustrezna cestna povezava je nujna za 
razvoj in varnost Šaleške doline, Koroške in Savinj-
ske regije. 

To je le eden izmed primerov, ki neposredno vpli-
vajo na nadaljnji razvoj doline.

Kot članica vlade bom še naprej 
zagovarjala tudi interese naše doline, 
vedno sem bila in bom na voljo za 
pobude in vprašanja naših prebivalcev. 
Naš glas se sliši, ni pa še popolnoma 
uslišan. 

Sem pa ponosna, in to vedno izpostavim, da 
izhajam iz te doline in da lahko tudi zaradi moje-
ga prejšnjega dela v občinski upravi Mestne obči-
ne Velenje izpostavim na vsakem področju primer 
dobre prakse. Mestu, občini in dolini vsebino daje-
mo ljudje. In prav je, da skupaj oblikujemo cilje in 
prioritete ter jih znamo zagovarjati in izpeljati. }

Pogovor z ministrico 
za pravosodje 
Andrejo Katič
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Jan Škoberne,  
državni sekretar na Ministrstvu za kulturo
Velenje je brez dvoma mesto 
presežkov. Že od odprtja mestnega 
središča, ko je socialistični čudež 
hkrati postal tudi vrhunska 
upodobitev arhitekturnega 
modernizma v praksi, naše mesto 
ni le industrijski bazen, je življenjski 
prostor, okolje, kjer generacije 
marljivih ljudi ustvarjajo pogoje ne le 
za preživetje, ampak tudi za osebno, 
duhovno in kulturno izpolnitev 
posameznika in skupnosti. 

Še posebej se vizija odprtega in svetlega 
»mesta rudarjev« kaže skozi vlogo kulture, 
umetnosti in spoštovanja različnosti, ki so ne 

glede na politično, ekonomsko ali družbeno situa-
cijo v našem mestu vselej na prvem mestu. In prav 
je tako. Velenja si namreč ni mogoče predstavlja-
ti brez barve in tona, ki mu ga dajejo mladi, per-
spektivni pa tudi že uveljavljeni ustvarjalci na vseh 
področjih. Pa naj gre za avtorje prvih književnih del 
pod okriljem knjižne fundacije, za izjemne glasbe-
ne talente na eni najboljših glasbenih šol v Srednji 
Evropi ali pa za industrijske oblikovalce, ki premi-
kajo meje možnega v številnih industrijah našega 
mesta in doline. 

Velenje je brez dvoma mesto, ki brez kulture 
ostane sivo in prazno, ravno zaradi kulture pa je z 

vsakim dnem v svoji rasti in razvoju nam, prebival-
kam in prebivalcem, bolj prijazno. In prav je, da to 
povemo tudi v številkah. 

Ko je mesto Maribor leta 2012 
postalo kulturna prestolnica 
Evrope, je bilo Velenje morda 
celo najuspešnejše mesto tega 
projekta. Upam si trditi celo, da je 
bilo v resnici srce projekta kulturne 
prestolnice Evrope kot vselej na levi, 
v Velenju. Od takrat se je spremenilo 
in nadgradilo marsikaj. 

Če je bilo v Muzeju Velenje v letu 2012, 20.913 
obiskovalcev in 113 prireditev, jih je bilo v lanskem 
letu že 43.737 na 260 prireditvah. Tako obisk kot 
število prireditev sta se podvojila. Muzej Velenje je 
v projektnem letu 2012 izdal eno publikacijo, v letu 
2016 pa 11, število razstav pa je poskočilo z 42 na 
85. 

Številke, ki jih naštevam v tem pisanju, pa niso 
pomembne zaradi kulture same ali zaradi njenih 
ustvarjalk in ustvarjalcev. Brez dvoma, tudi zara-
di njih. Govorijo pa nam neko pomembnejšo, za 
Velenje najbolj ključno zgodbo. Naše mesto raste 
in napreduje v vseh pogledih in ne glede na dose-

ženo hrepeni po novih izzivih, izboljšavah in evo-
luciji svoje lastne volje. Biti najboljše mesto svojim 
ljudem. Uresničiti to voljo pa je naloga, ki smo si 
jo Socialni demokrati vzeli k srcu in je delo, ki ga 
Bojan Kontič, župan mesta, ki nenehno raste in se 
razvija, opravlja z odliko.

Pred nami je mnogo izzivov, najtežja 
leta krize so za nami in v letih rasti 
je prav, da se utrdimo in pripravimo 
tudi na čas, ko ponovno ne bo 
več enostavno. Socialni demokrati 
to zmoremo in znamo, za našimi 
obljubami za naprej pa stojijo 
dejanja in številke o tem, kaj vse 
in kako smo to postorili do sedaj. 
Kultura napredka in odprtosti ostaja 
v Velenju doma, prav tako kot ostaja 
socialna demokracija. }

 
Srečno!
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Energetska sanacija bazena in Podružnične OŠ Plešivec

Predvidena vrednost projekta: 880.000 EUR 
Trajanje: 2018/2019

Izvedla se bo celovita energetska sanacija objekta Podružnične osnov-
ne šole Plešivec in Bazena Velenje. Projek je v fazi iskanja zasebnega 
partnerja. Projekt se bo financiral iz vsakoletnih energetskih prihrankov.  

Sončni park

Predvidena vrednost projekta: 162.868 EUR 
Trajanje: 2018

Predvidena je ureditev oz. rekonstrukcija še neurejenega dela ploščadi. 

Istočasno se bodo izvedla sanacijska dela na kanalizacijskih vodih. 

Izgradnja novega vrtca v Vinski Gori

Predvidena vrednost projekta: 2.221.300 EUR 
Trajanje: 2018/2019

V Vinski Gori se bo zgradila samostojna enota Vrtca Velenje. Omogočala 
bo vključitev 42 otrok v nižji in 72 otrok v višji starostni skupini. Projekt 
gradnje vrtca bo tekel po principu javno-zasebnega partnerstva.

Športni center Kavče

Predvidena vrednost projekta: 100.000 EUR 
Trajanje: 2018/2019

Mestna občina Velenje vodi postopke za izbor izvajalca del, ki jim bo 
sledila ureditev športnega igrišča. V okviru predvidenih del bo zgrajena 
škarpa, sanirali se bodo komunalni vodi in uredil prostor za druženje. 

Razširitev Poslovne cone Stara vas, II. faza

Predvidena vrednost projekta: 985.000 EUR, predvideno sofinanciranje 
v višini 808.000 EUR / Trajanje: 2018/2019

Glede na izkazan interes potencialnih investitorjev je Mestna obči-
na Velenje pristopila k izvedbi postopkov za razširitev že obstoječe 
Poslovne cone Stara vas. S tem bo zagotovljena ustrezna infrastruktura 
za hitrejšo rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij ter ustvarjeni 
pogoji za nastanek novih delovnih mest. 

Rušitev in novogradnja objekta Stari trg 11

Predvidena vrednost projekta: 1.122.997 EUR, sofinanciranje iz 
finančnega mehanizma CTN v višini do največ 880.000 EUR.  

Trajanje: 2018/2019

V sklopu investicije bo porušen dotrajan objekt in zgrajen nov objekt s 
pripadajočo infrastrukturo. Cilj projekta je sanacija starotrškega jedra 
ter pridobitev novih poslovnih površin za obrtno dejavnost (prostor za 
šest obrtnikov). 

Revitalizacija starotrškega jedra

Predvidena vrednost projekta: 1.906.500 EUR, sofinanciranje iz 
finančnega mehanizma CTN v višini do največ 1.484.000 EUR 

Trajanje: 2018/2019

Cilj projekta je rekonstrukcija starega mestnega jedra z izgradnjo objek-
ta na mestu stare pekarne in ureditev trga v starotrškem duhu. Upravlja-
nje novega objekta bo prevzel Mladinski center Velenje. 

Velenje je od nastanka veljalo za »socialistični čudež«. Iz skromnega trga je 
nastalo moderno mesto, privlačno in prijetno za bivanje. Prepričani smo, da bo 
naše Velenje tudi v prihodnje temeljilo na razvoju, dobrih idejah in napredku. 
K temu bo prav gotovo pripomogla realizacija načrtovanih projektov. Lokalna 
skupnost ima smele načrte. Mnogo teh je že v fazi izvedbe. Vsi projekti so 
naravnani tako, da bo Velenje v prihodnje še prijetnejše za bivanje. 

Velenje jutri
Prireditveni prostor in prireditveni oder

Predvidena vrednost projekta prireditveni prostor: 1.500.000 EUR, sofi-
nanciranje iz finan. mehanizma CTN v višini do največ 1.200.000 EUR 
Trajanje: 2018/2019

Ob Velenjskem jezeru bo nastal nov prireditveni prostor, ki bo predsta-
vljal dodano vrednost na področju družbenega dogajanja.

Predvidena vrednost projekta prireditveni oder: 3.550.000 EUR, sofinan-
ciranje iz finančnega mehanizma CTN v višini do največ 2.800.000 EUR 
Trajanje: 2018/2019

Poleg ureditve prireditvenega prostora bo ob Velenjskem jezeru zgrajen 
atraktiven večnamenski prireditveni oder. Oder bo namenjen festivalske-
mu dogajanju, izobraževalnim vsebinam ter športnim prireditvam. 

Mestno kolesarsko omrežje

Vrednost projekta: 1.136.600 EUR, sofinanciranje iz finančnega 
mehanizma CTN v višini do največ 745.312 EUR 
Trajanje: 2018/2019

Predvidena je ureditev sklenjenega mestnega kolesarskega omrežja. V 
sklopu projekta bo zgrajenih 13 km novih kolesarskih povezav. Sredstva 
bodo na razpolago izključno za kolesarske povezave znotraj urbanega 
središča. 

Regionalne kolesarske povezave (Velenje–Mislinja, Velenje–Dobrna, 
Velenje–Zgornja Savinjska dolina) se bodo sofinancirale iz mehanizma 
regionalnih razvojnih programov. Regionalne kolesarske povezave bodo 
zgrajene predvidoma do leta 2022. 

Izgradnja nadomestne telovadnice pri OŠ Gustava Šiliha  

Vrednost projekta: 1,5 mio EUR / Trajanje: 2018/2020

Za izvedbo investicije je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po zagotovitvi 
finančnih sredstev se bo pristopilo h gradnji. 

Gradnja oskrbovanih stanovanj

Vrednost projekta: 1.516.683 EUR / Trajanje: 2018/2019

V neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje je v teku gradnja 
15-ih oskrbovanih neprofitnih stanovanj, ki bodo namenjena starejšim 
občanom.

HICAPS – Zgodovinski grajski parki

Vrednost projekta: 337.000 EUR / Trajanje: do 2020

Projekt se osredotoča na revitalizacijo in vrednotenje grajskih parkov, v 
okviru katerega bo urejeno območje Velenjskega gradu.

RUINS – Trajnostna ponovna uporaba, ohranjanje in 
sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v Srednji Evropi

Vrednost projekta: 200.440 EUR / Trajanje: do 2020

V okviru projekta bo izdelan celovit načrt upravljanja in ponovne upora-
be arheoloških ostankov na grajski ruševini na območju Šaleka.

CHESTNUT – Razvoj strategij za trajnostni urbani promet

Vrednost projekta: 226.661 EUR / Trajanje: do 2019

Mestna občina Velenje je vodilni partner v projektu CHESTNUT, v okviru 
katerega se bodo metode celostnega prometnega načrtovanja z mestne-
ga nivoja širile na nivo SAŠA regije. V okviru projekta bodo v Velenju 
nadgrajen avtomatiziran sistem za brezplačno izposojo koles BICY ter 
zgrajene nove BICY postaje in kupljena nova električna kolesa. }
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Aktivnosti Socialnih 
demokratov v letu 2018

 � Koalicija z občani

Socialni demokrati Velenje smo, tako kot že nekaj 
mandatov doslej, v začetku leta organizirali tako 
imenovano Koalicijo z občani, v okviru katere smo 
obiskali velenjske mestne četrti in krajevne skupno-
sti ter se tako ponovno »iz prve roke« seznanili z 
aktualnimi razmerami, vzdušjem in življenjem v 
posameznih ožjih delih Velenja.

Srečanj, ki smo jih pripravili v okviru letošnje 
Koalicije z občani, se je udeležilo približno 1000 
občank in občanov, s katerimi smo se pogovarjali o 
270 vprašanjih. Vse izpostavljene teme smo proučili 
ter oblikovali okvirno časovnico, na podlagi katere 
bomo izvedli ukrepe, temelječe na pobudah občank 
in občanov.

 � 20. Kajuhov pohod k Žlebniku 

Tudi letos smo se udeležili tradicionalnega Kaju-
hovega pohoda k Žlebniku, ki ga je organizirala 
Občinska organizacija Socialnih demokratov Šoštanj 
v sodelovanju z Mladim forumom Šaleške doline in 
območnim združenjem ZZB za vrednote NOB Vele-
nje. 

 � Tradicionalna predstava    
 Mladega foruma SD SAŠA  
 ob dnevu žena 

8. marca 2018 smo skupaj z Mladim forumom SD 
Šaleške doline organizirali tradicionalno prireditev 
ob dnevu žena, mednarodnem prazniku žensk.

Veliko dvorano Doma kulture Velenje so prav do 
zadnjega kotička napolnile mamice, babice, tete in 
ostale občanke, ki so uživale v komediji Kulturnega 
društva Avgust Hribar iz Doliča z naslovom To pa je 
zadrega. 

 � Ne pozabi! Ponovno uporabi! 

Na Cankarjevi ulici smo predstavili projekt Stro-
kovnega sveta za okolje in prostor SD Velenje Ne 
pozabi! Ponovno uporabi!, s katerim smo osveščali 
o skrbi za okolje, v katerem živimo in obiskovalce 
pozivali, naj odvečnim, a hkrati še vedno uporab-
nim stvarem, ponudijo novo priložnost. Ob tem smo 
organizirali zbiranje opreme za dom in gospodinj-
stvo, šport, otroške opreme ter ostalih predmetov, 
ki so ohranjeni in uporabni. Zbrane predmete smo 
podarili ekipi Centra ponovne uporabe Velenje, ki jih 
je obnovila ter omogočila ponovno uporabo.

 � Spomladanska čistilna akcija   
 »Čistimo mestne vpadnice«

Socialni demokrati Velenje smo se tudi v letošnjem 
letu udeležili čistilne akcije Mestne občine Velenje 
ter s svojim prispevkom pripomogli k lepše urejeni 
okolici. 

 � ČISTO + ZELENO = VELENJE

Z dogodkom ČISTO + ZELENO = VELENJE smo 
obeležili svetovni dan Zemlje ter svetovni dan voda, 
ob tem pa izpostavili pomen čistega okolja in kako-
vost pitne vode v Šaleški dolini, obudili spomin na 
ekološki protestni shod, s katerim so ljudje pred več 
kot tridesetimi leti opozarjali na onesnaževanje oko-
lja in ostale negativne posledice pridobivanja elek-
trične energije v Šaleški dolini ter podarili 300 sadik 
zelenjave, začimb in rož.

 � Dan stranke in zaključni shod   
 Socialnih demokratov v Ljubljani

Udeležili smo se prireditve Socialnih demokratov 
ob dnevu stranke ter zaključnega shoda letošnje 
volilne kampanje.

 � Ženski večer mal' dr'gač

Članice Ženskega foruma SD SAŠA so 10. sep-
tembra 2018 v atriju Velenjskega gradu pripravile 
poseben večer, večer poln ženske energije. Skupaj z 

gostjama Sonjo Lokar, sociologinjo, aktivistko, femi-
nistko in nekdanjo političarko, ter Mijo Javornik, 
generalno sekretarko Ženskega foruma Socialnih 
demokratov, zaposleno na Ministrstvu za izobraže-
vanje, znanost in šport, so razpravljale o enakosti 
spolov, izborjenih pravicah ter vlogi socialne demo-
kracije pri krepitvi moči žensk. 

Socialni demokratke in demokrati smo skozi 
politično delovanje dosegli velike spremembe, kot 
so osemurni delovnik, socialna varnost, minimal-
na pokojnina, kvota najmanj 40 % enega spola na 
volitvah v državni zbor, očetovski dopust, brezplačna 
hormonska kontracepcija ...

Vsi ti dosežki niso samoumevni in so v boju za 
enakost spolov zelo pomembni.

 � 4. kolesarjenje po tretji razvojni osi

Na Titovem trgu smo podprli akcijo Mladinske 
iniciative za tretjo razvojno os in skupaj z županom 
Bojanom Kontičem pričakali kolesarje, ki so prikole-
sarili s Koroške v Velenje, ter jim tako izkazali pod-
poro pri prizadevanjih za izgradnjo tretje razvojne 
osi. S kolesarjenjem po trasi bodoče hitre ceste (Šen-
trupert–Velenje–Graška gora–Slovenj Gradec–Dra-
vograd–Ravne na Koroškem) že četrto leto zapored 
opozarjajo vlado na pomen hitre ceste za prebivalce 
Velenja in Koroške. 

 � Odprtje pisarne Občinske    
 organizacije Socialnih demokratov  
 Mozirje

20. septembra smo se udeležili odprtja pisarne 
Občinske organizacije Socialnih demokratov Mozir-
je, v kateri bodo na voljo za sodelovanje z občan-
kami in občani. V novih prostorih, ki se nahajajo v 
stavbi avtobusne postaje v Mozirju, bo pomlajena 
ekipa občinske organizacije imela še boljše pogoje 
za delovanje. }
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Članice in člani Socialnih 
demokratov Velenje  
o prioritetah našega mesta
Anita Lemež Kljajič,  
članica Sveta Mestne občine Velenje

Kvaliteta bivanja
Skrb za varnost, zdravje, dobro počutje in 

kvaliteto bivanja občanov je v Velenju bila 
in mora ostati tudi v prihodnje naša skupna 
prioriteta.

Dober obisk in vedno več ponudnikov na 
Kmečki tržnici, s katero v Velenju ohranjamo dolgoletno tradicijo pove-
zovanja podeželja z urbanim okoljem, je dovolj velik zagon za gradnjo 
povsem nove, pokrite mestne tržnice z večnamensko površino. Zavze-
mati se moramo, da bodo občani v še večjem obsegu nakupovali lokal-
no pridelane prehrambne proizvode ter da je tudi v primeru slabega 
vremena ponudnikom zagotovljen primeren prostor za prodajo. 

Menim, da zelo pomembno vlogo za kvalitetnejše bivanje zagotavlja-
ta brezplačen javni mestni avtobusni prevoz Lokalc in brezplačen avto-
matiziran sistem za izposojo mestnih koles BICY. S tem pripomoremo 
k aktivnemu življenjskemu slogu vseh generacij, pomembno vplivamo 
na socialni status in zdravje občanov ter prispevamo k skrbi za naše 
okolje. Zato je pomembno, da tudi v bodoče vložimo vse napore v to, da 
tovrstne projekte ne samo ohranimo, temveč jih nadgradimo.

Janja Rednjak,  
članica Strokovnega sveta za 
socialna in zdravstvena vprašanja  
SD Velenje ter Ženskega foruma  
SD SAŠA

Starejši
Število starejših oseb narašča. Zato je 

potrebno področju varnosti in dobrega 
počutja starejših nameniti še več pozornosti. Eden pomembnejših pro-
jektov, ki jih je potrebno realizirati, je izgradnja oskrbovanih stanovanj, 
ki se bodo oddajala v neprofitni najem osebam v tretjem življenjskem 
obdobju. S tem bo zagotovljen višji nivo kakovosti bivanja starejših 
občanov v lokalnem okolju. Njihova socialna varnost mora biti naša 
prioriteta. Skupaj s pristojnimi institucijami je potrebno tudi v priho-
dnje širiti, osveščati in izvajati dobro organizirano pomoč na domu, ki 
zagotavlja nego in oskrbo tistim občanom, ki se zaradi osebne stiske, 
starosti ali hude invalidnosti ne morejo negovati in oskrbovati sami.

Aleksandra Vasiljević,  
članica Sveta Mestne občine Vele-
nje, članica Strokovnega sveta za 
socialna in zdravstvena vprašanja SD 
Velenje ter Ženskega foruma  
SD SAŠA

Zdravje
V prihodnje se moramo usmeriti v odpra-

vljanje neenakosti v zdravstvu in v (še) večjo dostopnost do kakovostih 
zdravstvenih storitev za vse občane in občanke kakor tudi za ranljive 
in marginalne skupine. Prizadevati si je potrebno, da bo velika veči-
na Velenjčank in Velenjčanov znala nuditi prvo pomoč in brez strahu 

uporabiti AED, ki jih v naši občini ne manjka. Moja prizadevanja bodo 
usmerjena v zagotavljanje pogojev za zdravo, kakovostno in aktivno 
življenje ne le mlajših generacij, temveč tudi starejših.

Karmen Grabant,  
predsednica Strokovnega sveta 
za vzgojo, izobraževanje, kulturo 
in šport SD Velenje ter članica 
Strokovnega sveta za okolje in 
prostor SD Velenje

Predšolska vzgoja
Predšolska vzgoja mora tudi v prihodnje 

biti dostopna vsem otrokom, zato podpiram izgradnjo novega vrtca v 
Vinski Gori in širitev otroških igrišč v lokalnem okolju, njihovo redno 
vzdrževanje ter postavitev novih igral.

Po svojih močeh si bom prizadevala, da bodo temeljne naloge pred-
šolske vzgoje kvalitetno varstvo in izobraževanje otrok, ustvarjanje 
pogojev za razvoj otrokovih telesnih, psiho-socialnih sposobnosti ter 
skrb za dobro počutje vseh otrok in razvijanje njihovih želja po razisko-
vanju in ustvarjanju.

Mersad Dervišević,  
član Sveta Mestne občine Velenje in 
član Strokovnega sveta za vzgojo, 
izobraževanje, kulturo in šport SD 
Velenje 

Šport
Lokalna skupnost našim občankam in 

občanom vseskozi omogoča dobre pogo-
je za športne aktivnosti. Tudi v prihodnje se je potrebno zavzemati za 
razvoj športa in športne infrastrukture. Zato podpiram namero Mestne 
občine Velenje, da energetsko sanira velenjski bazen. Na ta način se 
bodo zmanjšali stroški obratovanja in vzdrževanja, uporabnikom pa 
omogočili še kvalitetnejši pogoji za izvajanje športnih aktivnosti. Med 
občankami in občani je zaznati tudi interes za ureditev BMX proge in 
skate parka, ki bi ga bili veseli predvsem mladi.

Menim, da je potrebno pozornost usmeriti tudi v razvoj športne infra-
strukture v krajevnih skupnostih. Med drugim so tudi prebivalci krajev-
ne skupnosti Kavče izkazali interes za preureditev njihovega športnega 
parka. Izvedba slednjega bo vsekakor prispevala k višji kakovosti življe-
nja krajanov.

dr. Franc Žerdin,  
član Sveta Mestne občine Velenje

Gospodarstvo
Gospodarski kazalniki so v zadnjem 

obdobju spodbudni. Kljub temu moramo 
tudi v prihodnje podjetjem in podjetnikom 
zagotavljati prijazno poslovno okolje in 
dobro sodelovanje. Prizadevati si mora-
mo, da mladi ostanejo v Velenju in tu uresničijo svoje življenjske cilje. 

Skupaj s podjetji je potrebno izdelati in predstaviti 10-letno projekcijo 
potreb po zaposlitvah v občini in SAŠA regiji ter ustanoviti štipendijsko 
shemo za vse dijake in študente, ki se bodo odločili za izobraževanje 
na področju deficitarnih poklicev. Štipendistom je potrebno zagotoviti 
strokovno in nagrajeno počitniško prakso. 

Nadaljevati je potrebno s širitvijo Poslovne cone Stara vas in jo v 
petih letih razviti s programi, ki bodo omogočili minimalno 300 novih 
delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Prizadevati si moramo, da 
brezposelnost pade pod 7 odstotkov.

Menim, da bo izgradnja kolesarskih povezav s Koroško in Zgornjo 
Savinjsko dolino pomembno vplivala na nadaljnji razvoj turizma. 

dr. Adnan Glotić,  
član Sveta Mestne občine Velenje

Infrastruktura
Šaleška in Kidričeva cesta sta držav-

ni cesti, ki potekata skozi centralni pre-
del našega mesta ter sta prometno zelo 
obremenjeni. Obe cesti izkazujeta očitno 
potrebo po nujnih investicijskih vlaganjih 
in posodobitvah, zato se moramo zavzemati in od države zahtevati 
rekonstrukcijo obeh cest s ciljem povečanja pretočnosti in prometne 
varnosti. V prihodnje bo več pozornosti veljalo nameniti tudi uvajanju 
ukrepov za zniževanje emisij hrupa zaradi cestnega prometa, katerega 
negativni učinki na zdravje ljudi so pogosto podcenjeni ali spregleda-
ni. Bistveno prometno razbremenitev centralnega predela mesta pa je 
pričakovati z izgradnjo 3. razvojne osi, zato je podpora projektu nujna 
tudi v prihodnje.

Dimitrij Amon,  
član Sveta Mestne občine Velenje

Kultura
Število kulturnih dogodkov v Mestni obči-

ni Velenje je v preteklih letih poraslo na 
tako visoko številko, da jih še najbolj pridni 
udeleženci ne morejo obiskati. Dogodki se 
namreč vse prevečkrat prekrivajo. V vsej tej 
»poplavi« dogodkov se izgubijo tudi kvalitetnejši dogodki, ki smo jih 
kulturni ustvarjalci pričeli delati manj, saj si jih zaradi preslabega obi-
ska ne moremo več privoščiti oziroma si jih ne upamo delati več, saj je 
riziko soudeležbe iz vstopnine prevelik. Velenje je z dobrimi kulturnimi 
programi vzgoje, kot so Kinozaver, Pikini abonmaji, Mladinski abonma, 
abonma EMCe placa ipd., vzgojila veliko obiskovalcev, ki si v Velenju 
želijo videti več oziroma bolje rečeno vse, kar ponuja kultura v Sloveniji 
in širše. Upravičeno. Mladi so v Velenju pridobili dobro kulturno vzgojo, 
na študiju izven mesta pa še širšo sliko. Videli so nekaj najbolj odmev-
nih kulturnih stvaritev, ki jih ponuja Slovenija in te ideje pripeljali v Vele-
nje. A premalo. Vseh nikoli ne bodo mogli videti doma. To je razumljivo. 
A najboljše bi morali. Zato je potrebno manjše dogodke pripravljati za 
določeno populacijo v bolj intimnih krogih in končno ločiti, kaj je inti-
mni pogovor z nekom, kaj je prireditev, kaj je koncert in podobno.
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Kako lahko spremenimo 
svet na bolje? 
Velenje je po brigadirskem oz. udarniškem delu znano že od nekdaj, 
saj je mesto zraslo z delom pridnih rok prostovoljcev. Že vse od leta 
2014 pa se naša občina ponaša tudi z nazivom prostovoljstvu prijazno 
mesto, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Naziv podelijo občinam, 
ki prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje 
v njihovi skupnosti, cenijo njihovo prostovoljsko delo, podpirajo 
prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za 
razvoj prostovoljstva v občini.

V Velenju deluje več kot 
200 organizacij, v katerih so 
aktivni številni prostovoljci, 
ki s svojim nesebičnim 
delom in požrtvovalnostjo 
zagotavljajo boljšo kakovost 
življenja občanov – med 
njimi sta tudi Drago Kolar 
in Mersad Dervišević, s 
katerima smo se pogovarjali.

Brezposelnost v Mestni občini 
Velenje je padla pod 10 %. 
Ali imamo v naši občini še 
vedno ljudi, ki so potrebni 
pomoči oziroma težko shajajo 
iz meseca v mesec?

Drago Kolar: V naši občini imamo še vedno 
ljudi, ki so potrebni pomoči okolja in občine. 
Nekateri se znajdejo v težkih razmerah in 
ne najdejo poti v boljšo prihodnost. Vzroke 
gre pripisati malim pokojninam, boleznim, 
prezadolženosti in drugim vzrokom. Takšnim 
ljudem je potrebno pomagati! Socialni 
demokrati znamo pristopiti do teh ljudi in 
jim ponuditi pomoč. Dostikrat je dovolj tudi 
konkretna napotitev in nasvet, kam se naj 
obrnejo za pomoč.

Mersad Dervišević: Zelo sem ponosen, da 
živim v Velenju, ki ima vzorno urejen sis-
tem pomoči socialno ogroženim in pomoči 
potrebnim. Iz proračuna Mestne občine 
Velenje se financirajo programi in projekti, 
ki blažijo stiske ljudi. Kljub podatku, da je 
brezposelnost padla pod 10 % so med nami 
še vedno ljudje, ki potrebujejo našo pomoč, 
starejši, ki še vedno prejemamo zelo nizke 
pokojnine, pa tudi zaposleni, ki zaradi izre-
dno nizkih plač komaj shajajo iz meseca v 
mesec. Tudi za ljudi, ki so zboleli in niso več 
zmožni opravljati dela, smo kot skupnost 
dolžni poskrbeti. Najbolj srečen bi bil, če bi 
država poskrbela za sistemsko ureditev, ki 
bi omogočala ljudem dostojno življenje. Do 
takrat pa se moramo vsi skupaj truditi in 
pomagati pomoči potrebnim.

Velenje je znano po solidar-
nosti. V našem okolju deluje 
kar nekaj društev, katerih 
člani radi priskočijo na pomoč 
tistim, ki pomoč potrebujejo. 
Med njimi ste tudi vi. Kdo 
največkrat potrebuje vašo 
pomoč?

Drago Kolar: Velenje je znano kot mesto 
solidarnosti. Že od nekdaj so predvsem 
rudarji bili tisti, ki so priskočili na pomoč, 
bodisi z udarniškim delom bodisi s finančno 
pomočjo. V preteklosti se je ustanovilo kar 
nekaj društev oz. odborov, ki radi pomagajo 
ljudem. Med temi je tudi Odbor za pomoč 
občankam in občanom, ki ga vodim in v 
katerem smo združeni predstavniki posame-
znih institucij. S pomočjo Centra za socialno 
delo pomagamo vsem, ki se znajdejo v stiski 
in hkrati izpolnjujejo predpisane kriterije za 
dodelitev pomoči. Socialni demokrati smo 
vključeni v številne organizacije in društva, v 
okviru katerih na različne načine pomagamo 
ljudem v stiski. 

Mersad Dervišević: Res je. V Velenju delu-
je mnogo društev, ki se zavzemajo za lepše 
življenje vsakega posameznika. Tukaj imajo 
društva izredno kvalitetne pogoje za svoje 
delovanje, kar se čuti na vsakem koraku. Iz 
izkušenj vem, da ljudje zelo neradi prosijo za 
pomoč. Zato se vseskozi trudim, da prepo-
znam ljudi v stiski in jim pomagam po svojih 
najboljših močeh. Pomagam posameznikom, 
na pomoč pa rad priskočim tudi institucijam, 
v katere se zatekajo ljudje v stiski.

Na kakšen način najpogosteje 
pomagate ljudem?

Drago Kolar: Najpogosteje je pomoč ponu-
jena tistim, ki jim zmanjka denarja za plačilo 
položnic, zdravil in za prehrano. Se pa zgodi, 
in v preteklosti smo postorili tudi to, da smo 
z lastnimi sredstvi opremljali stanovanja. 
Na ta način smo ljudem omogočili osnovne 
življenjske pogoje. Veliko pomagamo tudi 
Materinskemu domu v Mozirju in njegovi 
enoti v Žalcu. Priskrbimo jim obleke, opre-
mo, mnogokrat tudi kaj postorimo (beljenje, 
urejanje okolice...).

Mersad Dervišević: Kot svetnik Socialnih 
demokratov Velenje sem veliko med ljudmi 
in tako spoznavam tudi njihove težave in 
potrebe. Ko zasledim kakšno socialno stisko 
posameznika, skušam pomagati na različne 
načine. Najpogosteje z organizirano akcijo 
zbiranja sredstev ali pa s kakšnim dobro-
delnim koncertom. Moram povedati, da so 
me ljudje pri tem vedno podpirali in z menoj 
sodelovali pri različnih humanitarnih projek-
tih. Veseli me, da med nami živijo ljudje, ki 
so še pripravljeni pomagati.

Kakšne ukrepe bi predlagali 
proti revščini? 

Drago Kolar: Dobro bi bilo, da se na držav-
nem nivoju uredi pokojninski sistem, ki bi 
zagotavljal primerne pokojnine. Človek si 
za opravljeno delo zasluži dostojno plačilo. 
Minimalna plača bi morala biti višja (mini-
malno 800 evrov), več bi bilo potrebno 
nameniti za štipendije in dodatno nagraditi 
tiste dijake, ki bi se odločali za deficitarne 
poklice. Več pozornosti je potrebno nameniti 
za reševanje brezposelnih in delovnih invali-
dov, ki bi še lahko delali in ustvarjali.

Mersad Dervišević: Revščino je vseka-
kor potrebno reševati na globalnem nivo-
ju. Potrebno je omogočiti dobre pogoje za 
gospodarski razvoj ter sistemsko preurediti 
področje sociale. Na ta način bi pripevali k 
dvigu kvalitete življenja v Sloveniji. Vseka-
kor podpiram dvig minimalne plače, saj bi 
to pomenilo višjo potrošnjo, več razvoja in 
s tem višje pokojnine. Če želimo v naši drža-
vi zadržati mlade izobražene ljudi, morajo 
delodajalci ponuditi več štipendij in kvalite-
tna delovna mesta. } 

Irena Poljanšek Sivka,  
članica Sveta Mestne občine Velenje 
in članica Strokovnega sveta za 
vzgojo, izobraževanje, kulturo in 
šport SD Velenje

Izobraževanje

Znanje je največja naložba v ljudi, ki se 
vedno obrestuje. To prepoznavamo socialni 
demokrati že desetletja, saj dajemo izobraževanju v Mestni občini Vele-
nje na vseh nivojih prav poseben pomen. Tudi v prihodnje želimo biti 
glasni zagovorniki javnega šolstva, dostopnega vsem, ne glede na to, iz 
kakšnega socialnega in lokalnega okolja šolajoči še prihajajo. 

Podpirali bomo vse aktivnosti, s katerimi bomo tudi v prihodnje 
zagotavljali izobraževalnim ustanovam odlične pogoje za delo, mladim 
kvalitetno izobraževanje, podprto s sodobno informacijsko tehnologijo 
in sodobnimi pedagoškimi pristopi, ki bo dvignilo ugled učiteljskemu 
poklicu, šolajočim se generacijam pa pomagalo oblikovati vrednote, s 
katerimi bodo krepili odnose v naši skupnosti. Strpnost, sprejemanje in 
vključevanje drugačnih, spoštovanje drug drugega in pomoč ljudem v 
stiski, delavnost in znanje naj postanejo in ostanejo temeljne vrednote. 
Šola naj poleg predpisanih učnih vsebin mlade šola tudi za življenje. 

Klemen Arlič,  
predsednik Mladega foruma  
SD Šaleške doline 

Mladi

Vsa naša prizadevanja moramo v priho-
dnje usmeriti v zagotavljanje mladim prija-
znega okolja. Ključno vlogo pri omogočanju 
uspešnega razvoja mladega posameznika igra izobrazba. Mestna obči-
na Velenje že vrsto let zagotavlja finančna sredstva za štipendiranje 
mladih, letos prvič tudi za štipendije dijakom smeri, ki se izobražujejo 
za deficitarne poklice. Menim, da se je tudi v prihodnje potrebno zavze-
mati za kakovostno izobraževanje in mladim zagotoviti še več sredstev 
za štipendiranje. 

Na področju zagotavljanja kvalitetnega izobraževanja mladih ima 
zelo pomembno vlogo SAŠA inkubator. V okviru njihovih aktivnosti 
imajo mladi priložnost razvijati podjetniške veščine, iskati nove ideje in 
priložnosti za nadaljnji osebni razvoj. V preteklem letu je v aktivnostih 
SAŠA inkubatorja sodelovalo več kot 150 dijakov. Svojo priložnost so 
našla tudi številna nova (mlada) podjetja, ki so pod dobrim mentor-
stvom razvila dobre ideje in projekte. Zavzemati se je potrebno, da se 
tudi v bodoče podobne projekte podpre, saj mladim omogočajo prvi 
stik s pravim podjetništvom, strategijami in tehnologijami vse to pod 
budnim očesom mentorjev.

Po svojih močeh se bom zavzemal, da bodo v našem okolju zagoto-
vljeni kvalitetni pogoji za življenje in delo mladih. }

pogovor z našimi prostovoljci
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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 Socialnih demokratov v Svetu Mestne občine Velenje,  
e-pošta: info@sd-velenje.si, oktober 2018, naklada 10.000 izvodov.  
Podatkovni viri: Mestna občina Velenje, Komunalno podjetje Velenje, Savinjsko-šaleška gospodarska 
zbornica, AJPES, SURS, 
Fotografije: Arhiv OO SD Velenje, Mestne občine Velenje, SAŠA inkubatorja, Komunalnega podjetja 
Velenje, Društva brigadirjev Velenje, Alojz Hudarin, Alma Glotić, Matej Vranič, Jan Apat, Dimitrij Amon


