
... in danes postavljamo pogoje za sanacijo, 
danes postavljamo zahteve za primerno 

infrastrukturo za razvoj ...
INFORMATOR O DELOVANJU SVETNIŠKE SKUPINE SOCIALNIH DEMOKRATOV V SVETU MESTNE OBČINE VELENJE

Spoštovani Velenjčanke in Velenjčani,
konec leta je vedno čas veselja, pričakovanj, upanja in hvaležnosti. Tokrat pa se mi zdi, da je bilo 

takšno pravzaprav celo letošnje leto. Verjetno zato, ker je bilo v Velenju leto, ki se počasi izteka, 

praznično. Zaznamovali smo 60-letnico »Novega Velenja«. Šest desetletij je to jesen namreč minilo 

od dne, ki smo mu posvetili naš občinski praznik, od dne, ki mu radi rečemo tudi velenjski rojstni 

dan. Veliko slavje je bilo takrat, 20. septembra 1959. Takšno, da ima človek, ko gleda fotografije 

s prireditve ob odprtju velenjskega mestnega središča, občutek, da z njih še vedno vejeta tedanja 

zanos in ponos. In ko se človek ozre takole nazaj, v zgodovino domačega mesta, ob tem pa tudi na 

pot, ki jo je sam prehodil doslej, se pravzaprav zdi kar neverjetno, kaj vse se je zgodilo in kaj vse se 

je spremenilo v teh nekaj desetletjih. Po drugi strani pa: svet se vrti vedno hitreje, zato niti ne čudi, 

da se zdi marsikaj, kar je bilo v času nastajanja in nagle rasti našega mesta še povsem običajno, 

danes videti kot nekaj nepojmljivega, nepredstavljivega. 

Mestni jubilej smo praznovali tako, kot je bilo verjetno najbolj primerno in prav. Ne bučno, ne 

razkošno, ampak predvsem tako, da smo se spomnili, kaj vse naše mesto je, kaj vse nam ponuja, 

kaj vse nam omogoča. Ob obisku prazničnih prireditev, ob ogledu prazniku posvečenih publikacij in 

razstav, je bilo več kot očitno, da v Velenju še vedno znamo stopiti skupaj, se povezovati, sodelovati, 

se skupaj veseliti in biti ponosni na to, kar smo, na to, kar imamo. Vedno bolj se zavedam, kako 

pomembno je to. Ne le zato, ker enotni in skupaj zmoremo več, temveč tudi zato, ker so povezova-

nje, sodelovanje, skupni dosežki, cilji in izzivi vir zaupanja v prihodnost, ker dajejo tako potreben 

občutek sprejetosti, pripadnosti, doma, ker nas navdihujejo in krepijo. Ker enostavno osmišljajo. 

Življenje in delo. 

Mislim, da ne zapišem narobe, če zapišem, da nam je, kot kaže, v Velenju v precejšnji meri uspelo 

to, kar uspe le redkim: ohraniti iz preteklosti tisto, kar je bilo v njej dobrega, ter temu dodajati, kar 

dobrega ali boljšega prinaša nov čas. Morda je ravno to tisto, za kar moramo biti najbolj hvaležni, 

tisto, za kar si moramo najbolj prizadevati tudi v prihodnje. Vrednote, ki smo jih uspeli vgraditi v 

temelje naše lokalne skupnosti, moramo ohranjati, saj so dragocene bolj, kot se morda kdaj zdi! 

Niti pomisliti ne želim, kakšno bi bilo življenje nekaterih med nami, če se v Velenju ne bi ves čas 

odločno zavzemali za solidarnost, strpnost in enakopravnost ter uporabili prav vse možnosti, ki so 

na voljo, za ustvarjanje urejenega, zdravega, varnega bivalnega okolja ter za razvoj vseh dejavnosti, 

ki so potrebne za kvalitetno življenje vseh prebivalk in prebivalcev, za življenje, ki si ga Velenjčanke 

in Velenjčani preprosto zaslužimo. Veliko smo prispevali in tudi žrtvovali za blaginjo celotne države, 

zato seveda ne moremo dopustiti, da bi nam to ne bilo na nek način vsaj približno povrnjeno. 

Ob pešpoti do Velenjskega gradu je postavljena fotografska razstava Volbenka Pajka, legendarnega 

velenjskega fotografa, katerega nekaj del objavljamo tudi v tokratni praznični številki Infoobčana. 

Razstava nas spomni, kakšno je bilo Velenje nekaj desetletij nazaj. Avtorji so jo naslovili 15 obrazov 

mesta in te raznolike, bogato sporočilne »obraze« Velenja ponazorili s petnajstimi besedami. Naše 

mesto je na Pajkovih fotografijah po njihovi interpretaciji videti mladostno, kljubovalno, skrivno-

stno, predrzno, vznemirjeno, odločno, ponosno, zmagoslavno, srečno, razposajeno, skladno, zami-

šljeno, zapeljivo, dostojanstveno, slikovito. Mislim, da lahko vse te pridevnike postavimo tudi pred 

»današnje Velenje«. In si želim, da bi še dolgo ostalo tako! Pa naj bo – vsaj zmagoslavno, srečno 

in skladno – tudi vaše leto 2020! 

 

  Bojan Kontič 

Številka: 17  
december 2019
10.000 izvodov
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... v naslednjem letu  
bo skoraj 44 odstotkov proračuna  
namenjenega investicijam ... 

 
Leto se izteka. Kako ocenjujete opravljeno delo v zadnjem 
letu?

Ob iztekajočem se letu lahko ocenimo, da smo sledili ciljem, ki smo 
si jih postavili pred začetkom leta. Ohranili in celo nadgrajevali smo 
različne programe. 

V Velenju smo se že pred leti odločili, da ne 
bomo izvajali samo tistih najnujnejših nalog, 
ki so predpisane z zakonom. Ampak da bomo 
našim občanom nudili nadstandard. Od tega ne 
odstopamo. 

Socialna košarica je takšen primer; finančni rezi in omejitev teh pro-
gramov je zadnje, kar bi storili. Finančna bremena na področju pred-
šolske vzgoje so sicer vedno večja, vendar nas to ne odvrača od želje, 
da vsakemu otroku tudi v prihodnje omogočimo vstop v vrtec. Tudi 
zaradi tega smo v letošnjem letu zgradili nov vrtec v Vinski Gori (vrtec 
Mlinček), kjer smo zagotovili dodatnih šest oddelkov oz. prostor za 114 
otrok.

Uspešno smo zaključili načrtovane obnove cest. Največji poseg je bil 
potreben na Goriški cesti, kjer smo poleg ceste obnovili vodovod, kana-
lizacijo, toplovod, prehod za pešce in kolesarsko stezo s pločnikom. 
Nadaljevali smo z izgradnjo mestnega kolesarskega omrežja - vzhod, 
s ciljem nadgraditi kolesarske steze v skupni dolžini več kot deset 
kilometrov. O kolesarskih povezavah je bilo veliko napisanega. Ljudje 
bomo morali sprejeti, da se prometni režim in razmerja spreminjajo, da 
je danes v ospredju pešec, za njim kolesar, nato javna prevozna sred-
stva in na koncu individualna osebna ter tovorna vozila. Če se bodo po 
zaključku projekta pokazale kakšne anomalije ali nelogičnosti, bomo 
te tudi odpravili. 

Preko javno-zasebnega par-
tnerstva se je izvedla celovita 
energetska sanacija Bazena Velenje 
in podružnične osnovne šole v 
Plešivcu. Pomemben prispevek 
k zagotavljanju boljših pogojev 
za življenje starejših je izgradnja 
oskrbovanih stanovanj v neposre-
dni bližini Doma za varstvo odraslih 
Velenje. Skupaj s stanovanjskim 
skladom smo zgradili stolpič s pet-
najstimi opremljenimi stanovanji, 
ki smo jih oddali starejšim osebam. 
Tistim, ki so se prijavili na razpis. 
Tudi sicer bo za starostnike v priho-
dnje potrebno zagotoviti dodatne 
prostore, pri čemer upamo, da se 
bo pojavil zasebni partner, ki bo 
pripravljen investirati v takšen 
objekt. 

Tukaj so našteti zgolj večji pro-
jekti. Med njimi je treba vsekakor 
omeniti tudi začetek gradnje 
prireditvenega odra in prostora ob 
Velenjskem jezeru. Začetek preno-
ve starega mestnega središča pa smo prestavili v začetek prihodnjega 
leta.

 
Tudi proračun za naslednje leto je izrazito investicijsko 
naravnan. Kakšni so cilji in prioritete za naslednje leto?

Res je. V naslednjem letu bo skoraj 44 odstotkov proračuna name-
njenega investicijam. V znesku to pomeni skoraj 25 milijonov evrov. 

Posebnost tega leta je, da imamo zagotovljenih skoraj 10 milijonov 
evrov iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Vendar moramo ob 
tem zagotoviti dobrih 5 milijonov evrov lastnih sredstev. Če k temu pri-
štejemo še ostale mehkejše projekte, med katere sodijo tudi prenova 
okolice Velenjskega gradu, razširitev Poslovne cone Stara vas in vlaga-
nja v vodikov transportni sistem, torej povsod, kjer imamo zagotovljena 
finančna sredstva, je dejstvo, da imajo ti projekti prednost. To je dokaz, 
da smo v preteklosti pripravili dobre projekte, s katerimi smo uspešno 
kandidirali za nepovratna sredstva. Vse to pa je tudi razlog, da bodo 
morale nekatere druge investicije po krajevnih skupnostih in mestnih 
četrtih kakšno leto dni počakati. 

 
Kako potekajo aktivnosti v zvezi s kolesarsko povezavo s 
Koroško? 

To je državni projekt, ki dobro poteka. Pomagamo pri pridobivanju 
zemljišč in pripravi ustrezne projektne dokumentacije. Gre za kolesar-
sko stezo, ki bo v Sloveniji najbolj atraktivna, obenem pa tudi finanč-
no najbolj zajetna in gradbeno zahtevna. Prepričan sem, da se bo ta 
kolesarska povezava pričela graditi najkasneje v letu 2021. Takšna so 
zagotovila odgovornih na državni ravni. 

 
Veliko prahu se je dvignilo ob informaciji, da bo novi lastnik 
Gorenja upravljanje družbe preselil v Ljubljano. Poslali ste 
tudi protestno pismo predsedniku Vlade RS. 

Vsi smo bili negativno presenečeni. Ko je novi lastnik prevzel Gore-
nje, so nam, skupaj s prejšnjim predsednikom uprave, obljubljali ohra-
nitev delovnih mest, izgradnjo nove tovarne. Skratka, kako je to dobra 
rešitev za vse. Potem pa smo iz medijev izvedeli, da želi lastnik sedež 
in upravljanje družbe prestaviti v Ljubljano. Torej gre za to, da odloče-
valcev ne bo več v Velenju. Hkrati izgubljamo bolje plačana delovna 
mesta, ohranjajo pa se delovna mesta z nižjimi plačami. Vprašajmo 
se, katero podjetje s sedežem v Ljubljani je družbeno odgovorno do 
Velenja. Ga ne poznam. Vse to so razlogi, da nasprotujemo še enemu 
primeru centralizacije. Res je, da ne mi ne država ne moremo posega-
ti v odločitve lastnika. Vendar je ohranjanje delovnih mest in razvoj 
Gorenja tako v lokalnem kot tudi v državnem interesu. Ne strinjam se s 

ŽUPANOV  
POGLED  
na leto  

2019

BOJAN 
KONTIČZa ljudi, 

skupaj v koaliciji 
z občani!
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... podpiramo samo tiste projekte,  
ki izboljšujejo  

življensko okolje ...

tistimi, ki trdijo, da to ni naša stvar. Navsezadnje 
posledice čutimo mi. Lokalne skupnosti bi bile 
dobre samo takrat, ko podjetja potrebujejo sub-
vencije in olajšave, pomoč pri prostorskih aktih 
in podobno. Ko pa želimo zaščititi javni interes, 
bi pa morali biti tiho. Ne, na to ne pristanemo.

 
Negotovost okoli Premogovnika Vele-
nje se še ni polegla. Usoda doline je v 
mnogočem prepletena z usodo Premo-
govnika Velenje. Kakšne bodo aktivno-
sti v smeri, da negativnih posledic ne bi 
čutili v naši skupnosti?

Premogovnik Velenje je prav gotovo pred veli-
kimi izzivi. Pravijo, da so finančne težave posle-
dica manjših količin izkopanega premoga. Torej 
se prihodki zmanjšujejo, stroški pa ostajajo. 
Lahko bi ocenjevali, da je to že neke vrste pro-
ces zapiranja premogovnika. To je večdesetletni 
proces, nad katerim mora bdeti država. Zato 
smo večkrat apelirali, da država sprejme Zakon 
o zapiranju Premogovnika Velenje, saj mora na 
ta način zagotoviti tudi finančna sredstva za 
nemoteno zaprtje. S temi sredstvi lahko uspešno 
stabilizirajo poslovno okolje in zmanjšajo priti-
ske na zaposlene. 

Po drugi strani pa morajo vsi deležniki pri-
praviti vse potrebno, da pridobimo razpoložljiva 
sredstva za prestrukturiranje naše doline. 

Mestna občina Velenje je skupaj 
z Razvojno agencijo SAŠA 
najbolj aktivna. Ne bomo se 
zanašali zgolj na državo, ker 
imamo s tem slabe izkušnje, 
ampak bomo tudi sami peljali 
iniciativo. 

 
Veliko se govori o sosežigu alterna-
tivnih virov v Termoelektrarni Šoštanj. 
Podpirate to namero?

Podpiramo samo tiste projekte, ki izboljšujejo 
življenjsko okolje. 

Na lastnikih energetskih družb je, da nas 
prepričajo, da je to korak v pravo smer, torej da 
bodo negativni vplivi na okolje manjši, kot so 
danes. Po drugi strani pa mora naša lokalna sku-
pnost (občani, društva, klubi ipd.) imeti nekaj od 
tega, v nasprotnem primeru je bolje, da s predlo-
gom o sosežigu sploh ne hodijo v Velenje. 

Pričakujem, da bo opravljena celovita presoja 
vplivov na okolje in da bo ta dokument obrav-
navan na seji Sveta MO Velenje. Potem bomo 
videli, kako naprej. 

 
Podpirate zadnji predlog delitve države 
na pokrajine, po katerem naj bi bili 
Savinjsko-šaleška in Koroška regija 
združeni v eni pokrajini?

Ne. Iz preprostega razloga, ker pripravljav-
ci niso upoštevali dogovorjenega, da bo vsaka 
mestna občina v Sloveniji predstavljala središče 
pokrajine. Le v našem primeru niso upoštevali 
dogovora in so združili Koroško in Savinjsko-
-šaleško regijo. Tukaj trčimo na interese dveh 
mestnih občin. Po drugi strani so nas želeli pre-
tentati z navidezno podporo ostalih županov, ki 
pa te podpore niso dali. In če nas že danes želijo 
izigrati, kako bo šele takrat, ko bomo prišli do 
vsebinskih vprašanj, denimo financiranja pokra-
jin?

 
Kot državni svetnik ste bili pobudnik 
spremembe stanovanjskega zakona in 
v tej nameri ste tudi uspeli.

Če so posegi v večstanovanjskih stavbah 
takšni, da zahtevajo gradbeno dovoljenje, je 
potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov. To je 
dejstvo. Za izboljšave, ki ne zahtevajo gradbene-
ga dovoljenja, pa zakon določa soglasje lastni-
kov, ki imajo več kot tri četrtine solastniških 
deležev. To je čisti nesmisel, saj navadno tisti, ki 
živijo v pritličju, nimajo interesa, da se v večsta-
novanjski objekt vgradi dvigalo, in avtomatsko 
blokirajo tiste, ki si dvigala želijo ali ga zaradi 
določenih razlogov celo nujno potrebujejo. Zato 
sem se zavzel za sprejem ustreznih zakonskih 
rešitev za primere, ko gre za gradbene posege 
za odpravo arhitektonskih ovir. }
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... da spoštujemo različnost,  
se poslušamo in slišimo,  

je potrebno ohraniti in še nadgraditi ...

Uvodoma se zahvaljujem Bojanu Kontiču, županu in dosedanjemu 
predsedniku Socialnih demokratov Velenje. Hvala za njegovo delo in 
mentorstvo. Spomnim se, kako je leta nazaj nekdanji župan in predse-
dnik Socialnih demokratov Velenje Srečko Meh predal vodenje Bojanu. 
To je bil poseben dogodek. Želela sem si, da bi tudi Bojan svoje delo 
predal na tak način, a žal na vse poti življenja vedno ne moremo vpli-
vati. 

Vodenje Občinske organizacije Socialnih 
demokratov Velenje sem prevzela z zaveda-
njem velike odgovornosti. Socialna demo-

kracija je pomembno oblikovala Mestno občino 
Velenje. Šele zdaj, ko z državne ravni spoznavam 
Slovenijo, opažam pomembne razlike. Te niso le v 
izvedenih projektih, ki Velenje delajo posebno, raz-
like so v odnosih in sodelovanju, ki smo ga v Velenju 
– ne glede na narodno, versko, politično ali drugo 
pripadnost – v teh letih bili sposobni vzpostaviti. 

Prav to, da spoštujemo različnost, se poslušamo in 
slišimo, je potrebno ohraniti in še nadgraditi. Zago-
tovo je za negovanje sodelovanja potrebno vložiti 
veliko truda, saj smo kot posamezniki nagnjeni k 
temu, da si želimo uresničiti svojo idejo oz. projekt 
na najhitrejši in najlažji način. Na arhitekturnem 
področju je, denimo, najbolj razvidno, da imajo raz-
lične oči različne poglede, o katerih se je potrebno 
pogovarjati in jih usklajevati. 

In prav v tem, da z županom 
Bojanom Kontičem na čelu Socialni 
demokrati znamo sodelovati in 
k sodelovanju spodbuditi vse 
generacije, vidim največjo dodano 
vrednost. 

Potrebe človeka se z leti spreminjajo in mesto se 
mora znati temu prilagajati. Velenje je še vedno mla-
do mesto, v katerem pa se, tako kot povsod po svetu, 
veča starejša populacija, ki ima drugačne potrebe. 
Kot primer bi izpostavila pobudo Bojana Kontiča za 
spremembo zakonodaje glede gradnje dvigal v več-
stanovanjskih objektih, ki so jo v državnem zboru 
podprle vse politične stranke. V razvoj je potrebno 
vključiti tudi mlade, z njihovimi – včasih tudi fanta-
zijskimi – idejami. So gibalo napredka, nekatere zna-
jo tudi osupniti, a menim, da je prav tako. Projekti 
mladih so tisti, ki morajo spodbuditi različna močna 
čustva, vprašanja, razmišljanja o življenju danes in 
jutri. Svet se drastično spreminja in temu je potrebno 
prisluhniti ter spremembe soupravljati. 

Velenje je bilo (in verjamem, da bo) vedno mesto, 
ki nudi veliko primerov dobrih praks. Na vseh podro-
čjih. Odlični uspehi so dokaz, da v Velenju znamo! 
Seveda pa je potrebno pogoje nadgrajevati. 

Ponosni smo,  
da je Velenje  

mesto tovarištva. 

Tistega pravega, ki je zraslo v temnih nedrjih 
zemlje, v premogovniških rovih. Mesto, ki je znano 
po prostovoljstvu in solidarnosti. Socialna republi-

ka, nam mnogi včasih zaničljivo rečejo. Pa vendar 
smo mi tisti, ki imamo na voljo brezplačni mestni 
javni prevoz, brezplačno izposojo koles, brezplačno 
pravno pomoč in mnoge druge brezplačne storitve. 
V času gospodarske krize v Velenju nismo zmanj-
ševali finančnih sredstev, namenjenih društvom in 
klubom, kot so to delali marsikje drugje. Takrat, ko 
so v gospodarstvu opuščali počitniško delo za otro-
ke, smo mi začeli s projektom za mlade Čisto moje 
Velenje, ki je pomenil tudi socialno pomoč družinam. 

Spomnim se, kako smo delali prve načrte za oži-
vljanje velenjskih jezer. Ko smo sanjali drzne sanje 
o turizmu ... Takrat so nekateri predlagali, da bi bila 
vodna igrala plačljiva, a je župan Bojan Kontič pove-
dal, da za nekaj tisoč evrov prihodka od prodaje kart 
občinski proračun ne bo obogatel, marsikateri otrok 
pa si tega ne bo mogel privoščiti. Zato imamo na 
jezeru brezplačna igrala! Danes raste prireditveni 
oder, ki bo prav tako nudil pogoje za nadaljnji razvoj 
turizma ob jezerih. Množica obiskovalcev pa je pri-
vabila tudi drugo objezersko turistično ponudbo. In 
tako imamo danes Velenjsko plažo, ki jo poznajo po 
vsej Sloveniji, dvakrat pa je bila prepoznana tudi kot 
najlepša plaža v Sloveniji. 

Spomnim se tudi, kako je nekdanji 
župan Srečko Meh ustanovil 
projektno skupino. Povezal je 
skupino študentk in študentov, 
ki so zaključevali šolanje. In 
imeli ideje. Veliko idej, ki jim je 
župan prisluhnil. In danes smo 
lahko ponosni tudi na startup 
ideje, na Podjetniški inkubator in 
njegov velik pomen pri razvoju 
podjetništva med mladimi. 

Na razvoj gospodarstva v Šaleški dolini bo še 
vedno zelo vplivala prometna povezava. Tretja 
razvojna os. V mandatu prejšnje vlade smo jo konč-
no uspeli umestiti v prostor. Pa še vedno smo priča 
nasprotovanju tistih, ki imajo do avtoceste pet minut 
ali manj. Prav ti bi se morali zavedati pomembnosti 
prometnega ožilja za nadaljnji razvoj. In privoščiti 
ustrezne prometne povezave tudi drugim. Glasovala 
sem za poroštveni zakon, a s cmokom v grlu, saj bi si 
želela, da bi bili že izdelani projekti tudi za šaleško-
-savinjski del. 

VODSTVO 
OBČINSKE 

ORGANIZACIJE  
SD PREVZELA

ANDREJA 
KATIČ
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... naprej z vrednotami,  
ki smo jih podedovali, tovarištvo, solidarnost, 

ambicioznost, ponos ...

In kako naprej? 
Z vrednotami, ki smo jih podedovali. Omenila 

sem že pomen tovarištva in solidarnosti. Pa ambi-
cioznost, ki se vidi skozi občinske projekte. Avtobusi 
na vodik. Spoštovanje različnosti in kultur. Pa ponos 
na prehojeno pot. V Šaleški dolini se s ponosom 
spominjamo partizanskih borcev in na Titovem trgu 
bo vedno stal Titov spomenik. Spominjamo se tudi 
drugih slavnih Velenjčanov, npr. Karla Verstovška, 
ki je Rudolfu Maistru podelil generalski čin. Velenje 
soustvarjamo skupaj. 

Nadaljevali bomo tudi s tradicionalno velenjsko 
socialdemokratsko Koalicijo z občani. Obiski po kra-
jevnih skupnostih in mestnih četrtih ter neposredni 
stiki z ljudmi kažejo, kaj bi želeli nadgraditi, spre-
meniti, katere projekte naj uresničimo v prihodnje 
... Temu drugje sedaj moderno pravijo participatorni 
proračun. V Velenju tako delamo že vrsto let!

In naj na koncu zaključim z najpomembnejšim, s 
skrbjo za čisto okolje. Greto Thunberg nekateri obso-
jajo. Tudi pri nas določene politične stranke zanikajo 
podnebne spremembe. Težko verjeti, a je žal res! Jaz 
vidim Gretin velik prispevek zlasti v tem, da je zbu-
dila mlade. Da jih je spodbudila, da zahtevajo spre-
membe, da pričakujejo, da se bo slišalo in upošte-
valo tudi njihovo mnenje. Zemlje nismo podedovali, 
sposodili smo si jo od naših otrok. In končno – mladi 
so se prebudili! Spomnim se, kakšna je bila Šaleška 
dolina v času moje mladosti. Mrtva jezera lepe, sma-
ragdno zelene barve. Onesnažen zrak. Propadajoči 
gozdovi. In spomnim se podnebnega štrajka na Tito-
vem trgu. 

Poti do doseženega niso bile lahke. 
In uspeh ni samoumeven. Mogoče 
smo premalokrat opozarjali na 
vse ovire, ki jih je bilo potrebno 
premagati. Mogoče bi morali 
večkrat javno opozarjati na polena, 
ki so nam jih metali pod noge. 

In ne delajmo si utvar, da bo v prihodnosti kaj laž-
je. Šaleška dolina je v preteklosti za razvoj Sloveni-
je plačala velik davek. Pri zapiranju premogovnika 

ne bomo dopustili, da se ne poskrbi tudi za njego-
vo sanacijo. Z rudarjenjem in proizvodnjo električ-
ne energije smo naredili velike rane naravi. In kar 
nekaj let bo potrebnih, da se zacelijo. V Evropi se 
že delajo načrti za prestrukturiranje rudarskih regij. 
Za sanacijo narave in odprtje drugih delovnih mest 
bodo na voljo finančne spodbude. Vprašanje, ki se 
danes odpira je, ali smo v Sloveniji dovolj ambiciozni 
in prodorni, da lahko ta finančna sredstva, seveda 
z ustreznimi razvojnimi projekti, v prihodnosti tudi 
dobimo.

In kakšen je odgovor našim otrokom, vnukom, ki 
so se – ne vem, kateri izraz bi bil ustrezen – nekoliko 
v dvomih udeležili podnebnih protestov in zahtevali 
zaprtje Premogovnika Velenje in Termoelektrarne 
Šoštanj?! Mladi v naši dolini, katerih starši ali stari 
starši, drugi sorodniki in prijatelji so zaposleni v teh 
dveh gospodarskih družbah. Ki si ne zatiskajo oči, 
da njihov telefon potrebuje električno energijo. Več 
kot tretjina te energije za slovenske potrebe prihaja 
iz naše doline. 

Moj odgovor je, da si tudi mi 
želimo in imamo pravico živeti 
v čistem in zdravem okolju! V 
varnem okolju. Brez skrbi, ali 
bo nasip zdržal. Brez skrbi, kaj 
se dogaja pod našimi nogami 
globoko v nekdanjih rudniških 
rovih. Ali je zrak, ki ga dihamo, 
zdrav? Ali so rastline, ki jih 
pridelamo, užitne? 

Deset, dvajset let je lahko dolga doba. Takrat naj 
bi se končalo s proizvodnjo. Pa vendar, če smo iskre-
ni, čas hitro teče. In danes postavljamo pogoje za 
sanacijo. Danes postavljamo zahteve za primerno 
infrastrukturo za razvoj. Za nadomestitev delovnih 
mest, ki se bodo ukinjala. Za monitoring, da bomo 
vedno seznanjeni, kaj se dogaja z okoljem okoli nas. 
Za našo prihodnost. In za prihodnost naših otrok, ki 
naj se po študiju in izkušnjah v tujini tudi z veseljem 
vrnejo in soustvarjajo prihodnost našega kraja. }

Andreja Katič

VODSTVO 
OBMOČNE 
ORGANIZACIJE 
SD SAŠA PREVZEL 

PETER 
DERMOL
Pogled v preteklost lahko zbuja različne 

občutke, dobre in manj dobre. Takšna je tudi 
zgodba Socialnih demokratov v SAŠA regiji. 

Verjamem, da ni bilo vedno lahko prepričevati lju-
di, da je politika socialnih demokratov politika, ki 
je namenjena ljudem. V nekaterih mestih so ljudje 
to odlični sprejeli, npr. v Velenju in Šmartnem ob 
Paki, drugod še ne v takšni meri, kot bi si želeli. 
To je tudi poglavitni razlog, da je kvaliteta življenja 
ravno v Velenju najvišja. Razumevanje ljudi, da je 
naš, socialdemokratski način vodenja in razmišlja-
nja najboljši način za dostojnejše življenje ljudi, je 
naš največji izziv tudi v prihodnje.

Politiko, ki sta jo v naš način 
življenja vpeljala in skupaj z 
ljudmi sooblikovala Srečko 
Meh in Bojan Kontič, je 
potrebno nadgrajevati. 

V tej politiki so ljudje prepoznali sebe, prepozna-
li so zaščito svojih interesov in interese skupnosti. 
Zato je tudi prevzem funkcije predsednika Območ-
ne organizacije SD SAŠA toliko bolj zahteven in 
odgovoren. In če kaj, potem moramo znati izraziti 
hvaležnost, da imamo možnost in priložnost sode-
lovanja s tako izkušenima mentorjema, ki nikoli 
nista sadila rožic o idealnem življenju, sta pa znala 
skrbeti za to, da smo ljudje živeli bolj dostojno. 

Skrb za vse ljudi, vlaganje v razvoj in napredek 
ter krepitev medsebojnega spoštovanja in dosto-
janstva bodo usmeritve našega delovanja v priho-
dnje. 

Ekipe, na čelu katerih so 
Andreja Katič v Velenju, Robi 
Crnjac v Šmartnem ob Paki, 
Bojana Žnidar v Šoštanju, 
Mark Molnar v Mozirju in 
Paul Orešnik na Ljubnem ob 
Savinji, so tiste, ki skrbijo za 
zaščito lokalnih interesov. 

Naša skupna naloga je, da pomagamo vsake-
mu človeku, še posebej pa tistim, ki sodijo med 
najbolj ranljive skupine ljudi. SAŠA regija pa mora 
postati to, kar je danes Velenje. Socialdemokrat-
ska trdnjava, namenjena zaščiti ljudi in skupnosti. 
Na ta način moramo pridobiti na zaupanju, pove-
zanosti, množičnosti in moči. Slednje je nujno 
potrebno, da se bomo lahko uspešno borili proti 
centraliziranemu sistemu, ki v ospredje potiska 
kapital, določeno skupino ljudi in zgolj določena 
območja naše države. Razvoj in blaginjo si zaslu-
žimo vsi, ki živimo znotraj SAŠA regije.

Iskrena hvala za zaupanje, ki ga bomo 
nadgrajevali skupaj. Skupaj za napre-
dek SAŠA regije. }

Hvala Bojanu Kontiču in Srečku Mehu!

Peter Dermol
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POGLEDI SVETNIŠKE 
SKUPINE SD VELENJE
Kdor se dobro uči  
iz preteklosti, bo boljši v 
prihodnosti. Tudi Velenje 
je na tej poti. 

Socialni demokrati Velenje smo v Svetu Mestne 
občine Velenje vse od prvih lokalnih volitev 
leta 1994 najbolj prepoznana svetniška sku-

pina. Šestdeseta obletnica mesta je pravšnja prilo-
žnost, da se tudi v svetniški skupini ozremo v prete-
klost in ocenimo opravljeno delo. Rezultati dela se 
kažejo v izgledu našega mesta in kvaliteti življenja. 
Velenjčanke in Velenjčani moramo biti ponosni na 
mesto. Dejstvo je, da smo zaradi posledic industrije 
živeli v uničenem mestu. Mestu, ki je sodilo v sklop 
rudarskih mest, ki so imela in imajo marsikje še 
danes sloves mračnega, temnega in onesnaženega 
mesta. A od takih mest se razlikujemo v tem, da je 
politika s pomočjo gospodarstva in občanov pristo-
pila k sanaciji okolja. Vlagali smo v nove tehnologije, 
ki so prispevale k čistejšemu okolju. Vlagali smo v 
izgled in razvoj mesta. Občanom smo ponudili ogro-
mno brezplačnih storitev, saj želimo živeti v okolju, 
kjer je vsako življenje pomembno, kjer si vsak posa-
meznik zasluži dostojno življenje. Zato je danes Vele-
nje takšno, kot je. 

Glede na to, da smo Socialni 
demokrati ves čas od prvih 
županskih volitev dalje imeli 
največji vpliv na sprejemanje 

odločitev vodstva občine, si lahko 
upravičeno pripisujemo zasluge 
za razcvet Velenja. Istočasno pa 
je potrebno priznati, da ne bi bili 
tako uspešni brez naših zvestih 
občanov, ki nosijo Velenje v svojih 
srcih. Prepoznali so naš način 
dela in sprejeli priložnosti, da 
skupaj peljemo zgodbo Velenja 
iz nostalgične preteklosti v lepo 
prihodnost. 

Res je, da ima svetniška skupina SD v Svetu 
Mestne občine Velenje večino, saj imamo od 17 od 
33 svetnikov. Vendar tega ne želimo izkoriščati in 
delovati kot brezkompromisni glasovalni stroj. Naša 
želja je, da smo svetniki čim bolj enotni in složni. 
Zato si prizadevamo, da prisluhnemo in smiselno 
upoštevamo predloge ostalih svetniških skupin. Je 
pa res, da nosimo veliko odgovornost, saj za razliko 
od manjših svetniških skupin nimamo prostora za 
populistične izjave in ideje, ampak moramo spreje-
mati takšne odločitve, ki jih je mogoče realno izvesti 
in od katerih imamo občani največ. 

Zavedamo se, da je osnova vsega dobro pri-
pravljen in uravnotežen proračun, s katerim lahko 
porabiš toliko, kot imaš na razpolago, in nič več. 
Pritiski na občinski proračun so vse večji. Povečujejo 
se zakonsko določene obveznosti, povprečnina pa 
žal temu ne sledi. Zavedamo se tudi, da bi bilo vča-
sih bolje nepovratna sredstva vložiti v kakšen drug 
projekt, vendar delamo pod pogoji in kriteriji tistih, 
ki zagotavljajo nepovratna sredstva. Torej smo zelo 

odvisni od zunanjih dejavnikov. Temu se moramo 
prilagajati. 

Dobro je, da smo imeli v času 
celotnega delovanja kompetentne 
svetnike, takšne, ki so pustili sledi 
na različnih področjih. 

Pa naj gre za področje zdravstva, gospodarstva, 
kulture, izobraževanja. Vsak je na svoj način prispe-
val k razvoju Velenja. Te izkušnje so danes neprecen-
ljive. 

Na nas je, da Velenje razvijamo 
tudi v prihodnje. Zadnje leto je 
bilo še eno izmed uspešnih let za 
Velenje. 

Več kot 3.000 dogodkov, novi objekti (vrtec v 
Vinski Gori, oskrbovana stanovanja …), obnova 
obstoječe infrastrukture (Goriška cesta, Bazen Vele-
nje, POŠ Plešivec …), nadgradnja sistemov, kot je 
denimo brezplačna avtomatizirana izposoja koles, in 
zagotavljanje socialnih transferjev. 

Opravljenih je bilo veliko razprav o tem, kako v 
Velenju v prihodnje. 

Imamo veliko izkušenj, znanj 
in vedenj o tem, kam in kako 
želimo dalje. Zavedamo se, 
da je pred nami veliko izzivov, 
predvsem tistih, povezanih s 
prestrukturiranjem doline. A se jih 
ne bojimo. 

Ohraniti je potrebno složnost, tako kot v preteklo-
sti, in Velenje ima zagotovilo za uspeh tudi v priho-
dnje. }

Peter Dermol,  
vodja svetniške skupine  

Socialnih demokratov  
v Svetu MO Velenje
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Vidni člani 
Socialni demokrati v Svetu Mestne občine Velenje v obdobju od 
1994 do danes.

1994

ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV  
- 7 mandatov
Srečko Meh, župan
Jože Zupančič
Hermina Groznik
Franc Blatnik
mag. Dragica Povh
Pavel Grošelj 
Ivan Janežič 
Stanislav Planinc

1998

ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV  
- 12 mandatov
Srečko Meh, župan
Bojan Kontič
Jože Zupančič
Marjana Marija Koren
Franc Blatnik
Stanislav Planinc
Bojan Škarja
Pavel Grošelj
mag. Franc Avberšek
Ivan Janežič
Franc Rat
Bojan Voh
Fadil Krupić

2002

ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV  
- 12 mandatov
Srečko Meh, župan  
Bojan Kontič
Jože Zupančič
Irena Poljanšek Sivka
Bojan Škarja
Marjana Marija Koren
Franc Blatnik
Ivan Janežič
Karl Drago Seme
Stanislav Planinc
Bojan Voh
Dimitrij Amon
mag. Dragica Povh

2006

SOCIALNI DEMOKRATI - 12 mandatov
Srečko Meh, župan
Bojan Kontič
Irena Poljanšek Sivka
dr. Franc Žerdin
Jože Zupančič
Marjana Marija Koren
Bojan Škarja
Franc Blatnik
Ivan Janežič
mag. Dragica Povh
Bojan Voh
Dimitrij Amon
Matija Blagus

2010

SOCIALNI DEMOKRATI - 12 mandatov
Bojan Kontič, župan
Srečko Meh
Irena Poljanšek Sivka
dr. Franc Žerdin
Jože Zupančič
Marjana Marija Koren
Bojan Škarja
Franc Blatnik
Karl Seme
mag. Dragica Povh
Bojan Voh
Dimitrij Amon
dr. Adnan Glotić

2014

SOCIALNI DEMOKRATI - 16 mandatov
Bojan Kontič, župan
dr. Franc Žerdin
Irena Poljanšek Sivka
Peter Dermol
Ajda Hiršelj Koštrun
Bojan Škarja
Marjana Marija Koren
Karl Seme
Vita Arlič
dr. Adnan Glotić
Milena Mraz
Dimitrij Amon
mag. Dragica Povh
Bojan Voh
Aleksandra Vasiljevič
Mersad Dervišević
Anita Lemež Kljajič

2018

SOCIALNI DEMOKRATI - 17 mandatov
Bojan Kontič, župan
Irena Poljanšek Sivka
Peter Dermol
Aleksandra Vasiljević
dr. Franc Žerdin
mag. Karmen Grabant
Mersad Dervišević
Tjaša Oderlap
dr. Adnan Glotić
mag. Dragica Povh
Bojan Škarja
Janja Rednjak
Bojan Voh
Marjana Marija Koren
Dimitrij Amon
Anita Lemež Kljajič
Klemen Arlič
Milena Mraz

Zgodba  
socialne  
demokracije
Socialna demokracija je doma v Velenju. 

Razvoj našega mesta in razvoj socialdemo-
kratskega gibanja sta tesno povezana in zdi 

se, kakor da sta si Velenje in socialna demokracija 
usojena. Vsaka druga občanka in vsak drugi občan 
Mestne občine Velenje sta na zadnjih volitvah svoj 
glas namenila bodisi stranki bodisi županu, v obeh 
primerih temu, kar za ljudi, mesto in državo pred-
stavlja socialna demokracija. Stranka SD. 

Partnerstvo, vzajemna rast, vzponi in padci. 
Povezanost med Velenjem in socialno demokra-
cijo šteje že toliko sladkih zmag in grenkih spo-
znanj, da se pogosto niti ne sprašujemo več, kaj 
socialna demokracija sploh je, od kod izvira, kaj je 
njen glavni namen. Vsem, ki z njo živimo v našem 
mestu, se preprosto zdi, da je tu zato, da skrbi za 
boljše življenje vseh ljudi, da na nikogar ne pozabi 
in da naše mesto dela bolj sodobno, uspešnejše in 
lepše. 

Zgodba, zgodovina in ideologija socialne demo-
kracije se začne s preprostim vprašanjem, ali je 
svoboda brez enakih možnosti res svoboda. Ali 
pravica posedovati lastnino in biti zavarovan pred 
prekomernimi posegi države ter soodločati o sku-
pnostnih zadevah pomeni, da smo resnično dosegli 
boljši svet za vse ljudi? Ali pa je morda liberalno 
dojemanje pravičnosti, kjer človek služi kapitalu, 
v enaki meri nepravično kot fevdalna logika, da 
človek služi svoji gospodi? Socialna demokracija 
se tako prične ob ugotovitvi, da svoboda pomeni 
bolj malo, če je človek zaradi svoje revščine, neizo-
braženosti in socialnega statusa družine preprosto 
primoran sprejeti karkoli mu kapitalistična elita 
nameni ter v mezdnih odnosih, brez delavskih pra-
vic in upanja na boljše in drugačno življenje, lahko 
zgolj in samo svobodno sodeluje v gibanju kapita-
lističnega sveta, dokler ga kolesje zaradi izčrpano-
sti ne izvrže in pogubi. 

Socialna demokracija je politična volja delavske-
ga razreda, da ne želi živeti v takšnem kapitalizmu, 
da mora država poskrbeti prav za vse njene drža-
vljanke in državljane, da je dolžna poseči v prosti 
trg in družbena, razredna razmerja, uveljaviti soli-
darnost, med vse razdeliti ustvarjeno in prav vsem 
omogočiti, da sodelujejo pri upravljanju skupnih 
zadev. Povedano drugače, socialna demokracija je 
odločitev za bolj egalitarno, bolj demokratično in 
solidarno družbo. 

Čeprav socialna demokracija izhaja iz delavske-
ga gibanja in je kot politična platforma zavezana 
internacionalizmu, se je socialna demokracija po 
svetu razvijala zelo različno. Celo tako zelo, da 
mnogi socialni demokrati v Evropi v socialdemo-
kratskih politikih in idejah v ZDA niso videli prav 
nič socialdemokratskega. Tako kot se je lahko 
zgodilo, da smo v nekem trenutku imeli v Sloveniji 
dve po nazivu socialdemokratski stranki, in sicer 
SDS in ZLSD. Vendar je v resnici, kljub občasni zgo-

dovinski izgubljenosti in zelo širokemu razponu 
možnosti, kaj socialna demokracija lahko pomeni, 
bolj ali manj jasno, da resnična socialna demo-
kracija sledi zgledu nordijskih socialnih demokra-
cij, ki se bolj kot k trgu in kapitalistični svobodi 
nagibajo k demokratičnemu socializmu, enakosti, 
solidarnosti, visokim standardom delavskih pravic, 
veliki vlogi države pri upravljanju javnih storitev, 
stanovanjske problematike in urejanju pravičnih in 
poštenih gospodarskih in medčloveških odnosov 
znotraj kapitalističnega sistema v demokratični, 
liberalni republiki. 

Ključna razlika med socialno demokracijo in 
bolj radikalnimi levičarskimi političnimi idejami 
pa je preprosto v tem, da socialna demokracija za 
svoj boj izbira demokracijo, politično in sindikal-
no organiziranje, ne pa nasilnih revolucij. Socialna 
demokracija, tudi v boju za lastne politične cilje 
emancipacije delavskega razreda, na prvo mesto 
postavlja mir in sobivanje znotraj demokratične 
družbe ob zavračanju diktature in nasilja kot legi-
timnih sredstev političnega boja. Zakaj? Ker mora 
biti socialdemokratska republika dober dom tudi 
za tiste, ki se v socialdemokratski ideji ne najdejo. 

S tem je povezan tudi pogosto najglasnejši oči-
tek, da socialna demokracija koketira s sredino, 
liberalizmom ali celo desnim političnim konzerva-
tivizmom. Ko se za omizjem pojavijo imena Blair, 
Pahor, Schroder, se marsikdo glasno zgraža, da gre 
za voditelje, ki so socialno demokracijo po padcu 
železne zaveze peljali na sredino, celo na desno. 
Vendar ob tem pozabljajo, da so sedaj pogosto 
klevetani voditelji socialne demokracije, s svojo 
odprtostjo in sprejemanjem občasno tudi nesoci-
aldemokratskih odločitev, v nekem zgodovinskem 
trenutku omogočili preživetje socialne demokraci-
je in preprečili popolno prevlado neoliberalizma. V 
času, ko je bila vsaka marksistična kritika bogokle-
tna, je samo Tretja pot lahko rešila napredno giba-
nje, idejo progresivnosti, ki danes, v sodobnosti, 
definira socialno demokracijo. 

In kje smo danes? Po 19. stoletju, ki nam je pri-
neslo socialno demokracijo, se v letu 2019 socialni 
demokrati vračamo h koreninam boja. Po več kot 
150 letih vzponov in padcev socialne demokracije, 
ki so prinesla delavske pravice, volilno pravico žen-
sk, sisteme socialne varnosti, pokojninske sisteme, 
javno zdravstvo in šolstvo ter številne druge civi-
lizacijske dosežke, se socialni demokrati vračamo 
k uresničitvi osnovnega cilja. Izkoreniniti revščino. 
V naši družbi vzpostaviti socialno pravičnost, v 
kateri bo vsak dostojno živel od svojega pošte-
nega dela in zanj prejel pravično plačilo. Skupaj 
z bojem za zeleno preobrazbo rdeče politike smo 
socialni demokrati, tudi v Velenju, pred izzivom, da 
se povežemo s civilno družbo, okrepimo sindikal-
no gibanje in po 150 letih resnično predrugačimo 
kapitalizem. }

Jan Škoberne

SVETNIŠKA SKUPINA SD VELENJE  
MANDAT 2014–2018

SVETNIŠKA SKUPINA SD VELENJE  
MANDAT 2018–2022
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Odločevalci skozi čas - 
socialna demokracija v praksi 

 
Nekaj večjih zgodovinskih dogodkov in pridobitev smo razvrstili v časovni trak. Pridružite se nam na sprehodu skozi čas! 

1955

1963

1959

1961

1964

Zgrajena prva osnovna šola v novem Velenju – Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda. Prebi-
valci Velenja so sodelovali pri gradnji šole z udarniškim delom in finančno pomočjo v obliki 
posojila.

Občinski ljudski odbor Šoštanj je v Perspektivnem programu občine Šoštanj zapisal, da je 
potrebno za organe ljudske oblasti zgraditi v Velenju novo upravno poslopje in v Velenje 
prestaviti sedež občine. Sklep o novi občini Velenje, sprejet na seji Republiškega zbora Skup-
ščine Ljudske republike Slovenije, je začel veljati 26. marca 1963, a nova občina Velenje je 
imela dobre tri mesece svoj sedež še v Šoštanju, potem pa so jo preselili v današnjo občinsko 
upravno stavbo, ki jo je občini odstopil velenjski premogovnik. Vodstvo premogovnika pa se 
je preselilo v nov, modernistični objekt »Stekleno direkcijo«. V ponedeljek, 15. julija 1963, so 
v prostorih nove občine začeli sprejemati prve stranke. Velenje je tako tudi formalno postalo 
gospodarsko, kulturno in upravnopolitično središče Šaleške doline. S prestavitvijo občine 
v Velenje je bil ukinjen Krajevni urad Velenje, ustanovljen pa je bil Krajevni urad Šoštanj.

Zgrajena stolpnica RŠC – Rudarski šolski center. Stolpnica je bila zasnovana za dijake rudar-
ske šole, ki so tam bivali pri družinah. V vsakem stanovanju je bilo več sob za dijake, za 
katere so skrbele rudarske družine.

LUDVIK MALI (1963–1965)
Za prvega predsednika Skupščine občine Velenje je bil izvoljen Ludvik 
Mali, ki je občino vodil med letoma 1963 in 1965.

Spomladi leta 1963 je Gorenje v Velenju začelo graditi prvo pravo proizvodno halo. Velik 
del sredstev za gradnjo hale je prispeval velenjski premogovnik, ki je ta čas iskal rešitev za 
zaposlitev vse večjega števila žena velenjskih rudarjev. 

3. julija 1963 odprli Mestno otroško igrišče Velenje.

Sprejet je bil nov urbanistični načrt. Dograjeni so bili stanovanjski bloki na Tomšičevi, delu 
Jenkove, Šaleške in Kidričeve ceste.

Sprejet je bil nov urbanistični načrt. Dograjeni so bili stanovanjski bloki na Tomšičevi, delu 
Jenkove, Šaleške in Kidričeve ceste. 

Zgrajena osnovna šola Gustava Šiliha. Čeprav je bila zgrajena Osnovna šola Mihe Pintarja 
Toleda, je bilo v Velenju otrok toliko, da so takoj potrebovali še eno.

Na Titovem trgu so svečano odprli novo velenjsko mestno središče. V tem letu so v mestnem 
središču zgradili Stekleno direkcijo (prvotno uprava Rudnika lignita Velenje), Dom kulture, ki 
je bil uradno odprt 29. novembra 1960, občinsko upravno stavbo (prvotno uprava Rudnika 
lignita Velenje), Delavsko univerzo in Delavski klub. V gradnji pa je bilo okoli 300 stanovanj.

Med letoma 1959 in 1961 so prostovoljci uredili park, otroško igrišče in središče mesta ter 
nadaljevali z regulacijo Pake. Pri tem so opravili 340.000 prostovoljnih ur.

29. novembra 1959 se je ožje mestno središče že grelo s toplo vodo iz velenjske elektrarne.

8. julija 1961 odprli prvi velenjski hotel - Hotel Paka.

Za Velenje je letos posebno, jubilejno leto. 20. septembra 1959, pred šestdesetimi leti, 
je bilo namreč odprto novo mestno središče. Ravno ta dan smo si Velenjčanke in 
Velenjčani izbrali za občinski praznik. O 60. obletnici »novega Velenja«, kot so mu 

radi rekli nekoč, vam predstavljamo odločevalce, ki so skozi čas, od leta 1955, ko je po reo-
organizaciji teritorialne uprave bila sprejeta odločitev o prenosu sedeža občine iz Šoštanja 
v Velenje, vse do danes predstavljali in zastopali Velenje. 

Do leta 1994 so se velenjski župani uradno imenovali predsedniki občine oziroma predse-
dniki občinske skupščine. To so bili Ludvik Mali (1963-1965), Anton Močilnik (1965-1966), 
Peter Krapež (1966-1969), Nestl Žgank (1969-1978), Franjo Korun (1978-1982), Janez Basle 
(1982-1986), Drago Šulek (1986-1990) in Pankrac Semečnik (1990-1994). V mandatu Pan-
kracija Semečnika je Velenje dobilo status mestne občine. 

Na prvih neposrednih lokalnih volitvah v samostojni Sloveniji je bil leta 1994 za župana 
Mestne občine Velenje izvoljen Srečko Meh, ki je bil velenjski župan 16 let (1994-2010). 
Velenjčanke in Velenjčani so leta 2010 za župana Mestne občine Velenje izvolili aktualnega 
župana Bojana Kontiča, ki Velenje predstavlja in zastopa že tretji mandat.

1955 1964
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1965

1969

1966
1967

1966

1970

1971

1974

1977

ANTON MOČILNIK (1965–1966)
Leta 1965 je bil na prvi seji obeh zborov novoizvoljene občinske 

skupščine za predsednika izbran Anton Močilnik. 

Ob Kidričevi cesti je podjetje Velenjski magazin ali krajše Velma odprlo prvo samopostrežno 
trgovino z živili v Velenju, ki so ji rekli Tržnica.

PETER KRAPEŽ (1966-1969)
20. septembra 1966 so člani odbora velenjske skupščine na njegovo željo 
razrešili predsednika Antona Močilnika in na njegovo mesto imenovali 
dotedanjega podpredsednika Petra Krapeža, ki je bil na ponovnih volitvah 
leta 1967 ponovno izbran za predsednika.

Zaprli so smetišče v Šmartnem ob Paki.

NESTL ŽGANK (1969–1978)
V Velenju so na področju družbenega standarda, komunalne in druge infrastrukture gradili 
s pomočjo samoprispevka (samoprispevki v letih 1970, 1975, 1980 in 1985). 

Odprli so novo poslopje Ljubljanske banke, vrtec (danes Najdihojca) in avtobusno postajo.

Dogradili so bloke na Cesti Františka Foita.

Mesto Velenje so razdelili na 7 krajevnih skupnosti: Center desni breg, Center levi breg, 
Šmartno, Konovo, Stara vas z naseljem Jezero, Staro Velenje z Zagradom in Šalek – Gorica. 
Začeli so z gradnjo sodišča, Rdeče dvorane in dokončali več kot 100 stanovanj. Septembra 
so odprli novo asfaltirano cesto na Konovo.Vegrad je začel graditi prvih 98 stanovanj. 

Začeli so graditi predor pod gradom Šalek.

26. novembra uradno odprli Rdečo dvorano.

Uradno so predali namenu dom za starejše občane in odprli 9,6 km dolg vročevodni cevo-
vod od Šoštanja do Velenja. 

Velenje je postalo najlepši kraj celjske turistične regije.

Josipu Brozu Titu, vrhovnemu poveljniku Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odre-
dov Jugoslavije, maršalu in dosmrtnemu jugoslovanskemu predsedniku, so je leta 1977 
Velenje poklonilo s poimenovanjem osrednjega mestnega trga v Titov trg in s postavitvijo 
10 metrov visokega spomenika ob trgu.

Zgrajenih in vseljenih je bilo 373 stanovanj (največ v novi soseski Šalek-Gorica III). Zardi 
naraščanja šoloobveznih otrok so konec leta 1977 odprli Celodnevno osnovno šolo Veljka 
Vlahovića, danes Osnovna šola Livada. Sledila je izgradnja Osnovne šole bratov Mravljak 
(1981), danes Osnovna šola Gorica in leta 1988 Osnovne šole Šalek.

Leta 1971 so zgradili Osnovno šolo Antona Aškerca.

Velenjski gasilci so se preselili v nov gasilski dom.

Leta 1971 se je mestna knjižnica preselila v novo stavbo na Titovem trgu. Prostore si je 
knjižnica delila z galerijo. Po selitvi leta 2005, ko je Mestna knjižnica Velenje odprla svoja 
vrata v Centru Nova, je v stavbi na Titovem trgu zdaj Galerija Velenje.

Odločevalci skozi čas - 
socialna demokracija v praksi 

 
Nekaj večjih zgodovinskih dogodkov in pridobitev smo razvrstili v časovni trak. Pridružite se nam na sprehodu skozi čas! 

1965 1977
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1978

1982

1986

1990

1979

1980

1981

1982

1993

1992

FRANJO KORUN (1978–1982)
Postavili so semaforje na križišču Šaleške in Kidričeve ceste ter na križišču proti Gorici.

Naselja Pesje, Preloge, Konovo in Šalek so bila priključena mestu Velenje, ki je takrat štelo 
21.000 prebivalcev. Pred trgovino Tržnica so postavili prvo javno telefonsko govorilnico v 
Velenju. Pričeli so z lokalno delovno akcijo za izgradnjo t. i. šaleške magistrale.

Odprli so šaleško magistralo.

Na Kardeljevem trgu so odkrili okoli 3 metre visok kip Edvarda Kardelja, delo kiparja Stojana 
Batiča, in uradno ustanovili 26. krajevno skupnost v občini Velenje – Krajevno skupnost 
Edvarda Kardelja.

JANEZ BASLE (1982–1986)
Pričeli so graditi podhod pod Kidričevo cesto (1983).

Zgradili so stavbo Pošte (1984).

Zgradili so glasbeno šolo (1985).

Krajani Šaleka so se na referendumu odločili za samostojno krajevno skupnost (1986).

DRAGO ŠULEK (1986–1990)
Odprli so novo šolo v Šaleku (1988).

PANKRACIJ SEMEČNIK (1990–1994)
8. aprila 1990 so potekale prve večstrankarske volitve po drugi svetovni 
vojni. 21. maja so na zasedanju velenjske občinske skupščine delegati za 
predsednika skupščine izvolili Pankracija Semečnika. 

Zbori velenjske skupščine so na skupnem zasedanju razveljavili sklep iz leta 1981 o preime-
novanju Velenja v Titovo Velenje. 

Mag. Franc Avberšek je postal minister za energetiko.

Na seji velenjske skupščine so poslanci potrdili nov občinski grb (avtorja Stane Hafner in 
Vlado Vrbič).

Odločevalci skozi čas - 
socialna demokracija v praksi 

 
Nekaj večjih zgodovinskih dogodkov in pridobitev smo razvrstili v časovni trak. Pridružite se nam na sprehodu skozi čas! 

Predsednik izvršnega sveta velenjske občinske skupščine je postal Srečko Meh.

10. oktobra 1981 so mesto Velenje preimenovali v Titovo Velenje (v Titovo Velenje bilo pre-
imenovano le mesto Velenje, ne pa tudi občina). 

13. maja 1981 so velenjski premogarji v 24 urah nakopali 22.000 ton lignita in s tem dosegli 
najvišjo dnevno proizvodnjo lignita v dotedanji zgodovini premogovnika.

1978 1993
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1994
1996

2002

2004

2005

2006

2007

2008

Ustanovili so Turistično-informacijski center Mestne občine Velenje.

Pričeli so s projektom Čisto moje Velenje, s katerim Mestna občina Velenje dijakom in štu-
dentom omogoča počitniško delo.
Ustanovljena je bila Varna hiša Velenje.

Otvorili so dvigalo v Zdravstvenem domu Velenje.
Otvorili so Varstveno delovni center SAŠA.
Otvorili so krožno križišče na Kidričevi cesti v Velenju.

V Krajevni skupnosti Konovo v Velenju so otvorili nov stanovanjski blok in podelili ključe 
stanovanj.
21. decembra 2005 so v prostorih bivše Elektotehne (na Prešernovi 8) svečano otvorili pro-
store regionalnega multimedijskega centra Kunigunda in knjižnice Šolskega centra Velenje.

SREČKO MEH (1994–2010)
Srečko Meh izvoljen za župana Mestne občine Velenje.

7. oktobra 2006 so otvorili moderno košarkarsko igrišče na Kotalkališču Velenje.

Obnovili so objekt na Vojkovi cesti 12 a v Velenju. V 41 adaptiranih stanovanj so se stano-
valci vselili januarja 2007.
10. aprila 2007 so odprli prenovljen velenjski bazen.
23. maja 2007 so odprli Dispanzer za otroke v Zdravstvenem domu Velenje.

Januarja 2008 so v Velenju odprli prostore Visoke šole za varstvo okolja in Fakultete za 
energetiko.

27. junija 2008 so vzpostavili brezplačno brezžično omrežje WiFi Velenje in uporabnikom 
zagotovili varen ter zanesljiv dostop do interneta na prostem.
Od 1. septembra 2008 je občankam in občanom na voljo brezplačen avtobusni mestni pro-
met – LOKALC.
2. decembra 2008 so namestili defibrilatorje v štiri velenjske javne institucije – upravno 
zgradbo Mestne občine Velenje, Rdečo dvorano, Domu kulture Velenje in Knjižnico Velenje.

Odločevalci skozi čas - 
socialna demokracija v praksi 

 
Nekaj večjih zgodovinskih dogodkov in pridobitev smo razvrstili v časovni trak. Pridružite se nam na sprehodu skozi čas! 

1994 2008

Otvorili so krožno križišče v Pesju.
Otvorili so prenovljeno Vilo Mojco.
Otvorili so obnovljeno Žarovo cesta.

Junija 2007 so prenovili podhod Mastodont pod Šaleško cesto v Velenje, ki je bil, pred-
vsem zaradi vandalizma in vremenskih vplivov, ponovno potreben obnove.
Otvorili so obnovljeno parkirišče med Šercerjevo in Koroško cesto v Velenju.
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2009

2010

V letu 2009 so na Gorici na vrtičkarskem območju Krajnca uredili in predali v uporabo 81 
vrtičkov.
6. maja 2009 je župan Mestne občine Velenje Srečko Meh odprl obnovljeno Aškerčevo cesto 
in balinišče v Sončnem parku.
3. julija 2009 so na krožišču pri trgovskem centru Trebuša odkrili skulpturo Mobil Okrog 
premoga se vse vrti. Skulptura Mobil je darilo Premogovnika Velenje mestu Velenje ob 
50-letnici.

12. septembra 2009 so uradno odprli Družinsko, Glasbeno in Planinsko pot po Kožlju.
Septembra so odprli novo Avtobusno postajališče Velenje in prvo velenjsko garažno hišo. 
Kot so zapisali bo v novem objektu v središču mesta Velenje lahko parkiralo 17 avtobusov, 
v garažni hiši pa je predvidenih 306 parkirnih mest za osebna vozila (od tega 16 za invali-
de) in poslovni prostori.

Avgusta 2010 so porušili Majerholdovo hišo v Starem Velenju. Hiša je propadala več let in 
je bila že nevarna za okolico.
11. septembra 2010 so uradno odprli Mladinski hotel Velenje (Efenkova 61 a, Velenje).

12. oktobra 2010 je župan Mestne občine Velenje Srečko Meh skupaj z vršilko dolžnosti rav-
nateljice Osnovne šole Gustava Šiliha Velenje Liljano Lihteneker uradno predal v uporabo 
osebno dvigalo v Osnovni šoli Gustava Šiliha Velenje.
Decembra 2010 so odprli obnovljen Kardeljev trg.

Odločevalci skozi čas - 
socialna demokracija v praksi 

 
Nekaj večjih zgodovinskih dogodkov in pridobitev smo razvrstili v časovni trak. Pridružite se nam na sprehodu skozi čas! 

15. oktobra 2009 je župan Srečko Meh slavnostno predal v uporabo novozgrajeno krožno 
križišče pri skakalnici v Velenju.
16. oktobra so uradno odprli objekt Poslovna cona Rudarski dom.
Novembra 2009 so pričeli z izgradnjo Mercator centra pri Rdeči dvorani.

Ob 50. obletnici odprtja novega mestnega središča je Mestna občina Velenje postavila spo-
menik Nestlu Žganku, dolgoletnemu direktorju velenjskega premogovnika in nekdanjemu 
predsedniku Skupščine Velenje. Nestlu Žgank u (1909-2004) so Velenjčani radi rekli »Rdeči 
kralj«, »oče novega Velenja«, »graditelj Velenja«.

19. marca 2010 so namenu predali obnovljene prostore nekdanje podružnice osnovne šole 
Paka pri Velenju. Prenovljeni prostori (večnamenska dvorana in pisarne) so namenjeni delo-
vanju sveta krajevne skupnosti, društvom ter krajankam in krajanom za različne dejavnosti.
Aprila 2010 so začeli z gradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Črnove v Vinski Gori 
(nasproti Obirca).
17. junija 2010 so na mestnem otroškem igrišču predstavili devet novih fitnes naprav in 
uradno odprli prvi fitnes na prostem v Velenju.
1. julija 2010 je začela delovati Mestna blagajna, ki omogoča gotovinsko plačevanje polo-
žnic za različne storitve na enem mestu in brez provizije.

2009 2010
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2012

2013

2011

2010
BOJAN KONTIČ (2010–)

22. oktobra 2010 so na konstitutivni seji soglasno potrdili mandat županu 
Mestne občine Velenje Bojanu Kontiču, ki je bil izvoljen na lokalnih voli-
tvah 10. oktobra 2010. Bojan Kontič je od leta 1963, ko je bil sedež občine 
iz Šoštanja prestavljen v Velenje, deseti velenjski župan.

12. februarja 2011 so v Starem Velenju (Stari trg 19) uradno odprli Hišo mineralov, kjer naj 
bi bilo razstavljenih več kot 2.000 primerkov mineralov s celega sveta.
Februarja 2011 je na območju novo zgrajene pešpoti od Koroške ceste do Škalskega jezera 
pričela poskusno obratovati prva javna fotovoltaična razsvetljava z avtonomnim napaja-
njem v Velenju.

Zaradi povečanega števila vpisanih otrok v enote Vrtca Velenje, je s 3. majem 2011 na Kar-
deljevem trgu 2 začela delovati nova enota Vrtca Velenje Enci Benci.
3. septembra 2011 je velenjska tržnica začela obratovati na novi lokaciji, in sicer v pokritem 
delu atrija pri Centru Nova.
Septembra 2011 so odprli nizkoenergetski vrtec Vrtiljak I in novo enoto Enci benci.
Septembra 2011 so pričeli z meritvami prašnih delcev (PM10) v zunanjem zraku.
1. oktobra 2011 so odprli Pozojevo grajsko pot okoli Velenja.
21. oktobra 2011 se je na zemljišču med Šercerjevo in Bračičevo cesto v Velenju (parcela 
1885/5, k. o. Velenje) začel graditi kompleks desetih vrstnih stanovanjskih hiš (tako imeno-
vane Vile Velenje).

Velenje je ena redkih občin, ki ima poleg grba in zastave tudi uradno himno. Odlok o himni 
Mestne občine Velenje je bil sprejet ob občinskem prazniku let 2011. Za himno je bil dolo-
čen del skladbe Ivana Marina starejšega »Graditeljem Velenja«, imenovan »Trio«.

21. januarja 2012 so otvorili projekt Evropska prestolnica kulture 2012 v Velenju.
15. junija 2012 so odprli prenovljeno otroško igrišče ob Osnovni šoli Gorica.
28. junija 2012 je bil na Titovem trgu uprizorjen veličasten glasbeno-scenski spektakel 
Carmina  Burana

18. septembra 2012 so namenu predali avtomatiziran sistem izposoje mestnih koles (sistem 
BICY).
22. septembra 2012 so odprli prenovljeno otroško igrišče v naselju Gorica. 
1. oktobra 2012 so odprli nov večnamenski objekt za srednje in visokošolsko izobraževanje 
– Gaudeamus.
20. decembra 2012 so uradno odprli razvojno tehnološko središče Poslovna cona Rudarski 
dom in Center ponovne uporabe Velenje.

29. junija 2013 je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič uradno odprl Velenjsko plažo 
pri čolnarni ob Velenjskem jezeru.
Mestna občina Velenje je septembra 2013 odprla novo facebook stran.
Septembra 2013 so pričeli z deli na velenjski promenadi.
17. septembra 2013 so na Cankarjevi cesti v Velenju (pri Centru Nova) namenu predali 
novo informacijsko točko Mestne občine Velenje. Gre za dvostranski digitalni zunanji pri-
kazovalnik.
27. septembra 2013 so zaključili prvo fazo obnove Sončnega parka, ki je obsegala obno-
vo spomenika Manifest avtorja Cirila Cesarja, ki je bil postavljen leta 1958. Sočasno z 
Manifestom je Cesar v parku zasnoval manjši bazen, velik približno 10 kvadratnih metrov. 
Dno bazena je umetnik oblekel v mozaik, ki ga je poimenoval Atlantida. Bazen, ki je bil 
več let zasut, so obnovili, vanj namestili manjšo fontano ter ob bazen postavili tudi nekaj 
novih klopi. V Sončnem parku so obnovili tudi labirint in postavili še 24 samozadostnih 
svetilk (15W LED) ter namestili WiFi anteno za brezplačni dostop do svetovnega spleta v 
zahodnem delu parka.

18. novembra 2013 je Mestna občina Velenje z Ljudsko univerzo Velenje ustanovila Center 
medgeneracijskega učenja Šaleške doline.
4. decembra 2013 so odprli novo mestno drsališče v Sončnem parku, ki ponuja brezplačno 
zabavo na ledu.
18. decembra 2013 so v parku pri Osnovni šoli Gustava Šiliha in Gimnaziji Velenje odprli nov 
fitnes na prostem - Velefit park.

Odločevalci skozi čas - 
socialna demokracija v praksi 

 
Nekaj večjih zgodovinskih dogodkov in pridobitev smo razvrstili v časovni trak. Pridružite se nam na sprehodu skozi čas! 
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2014

2016

Maja 2014 so namenu predali Hišo bendov (t.i. Žoharjeva hiša), ki bo zagotavljala vadbene 
prostore velenjskim glasbenim skupinam in posameznikom. 
6. junija 2014 so odprli novo veterinarsko ambulanto na Cesti talcev 35 v Velenju. 
Julija 2014 so obnovili streho in fasado Fišerjeve kapele, ki stoji ob Tomšičevi cesti v Velenju. 
22. avgusta 2014 so uradno odprli prenovljeno promenado v mestnem središču in novo 
parkirno hišo pri Zdravstvenem domu Velenje.
Avgusta 2014 so prenovili otroško igrišče na Goriški cesti.

V sodelovanju z vodstvom Osnovne šole Šalek so na športnem igrišču ob šoli uredili naj-
sodobnejše nogometno igrišče z umetno travo. Igrišče so opremili z razsvetljavo, dodatno 
ograjo, nameščen pa je bil tudi pitnik za vodo. Na košarkarskem igrišču so namestili nove 
košarkarske table.
Oktobra 2014 so zaključili z energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Velenje.
3. oktobra 2014 so v Šaleku namenu predali tri nove pridobitve – tržnico z nadstreškom, 
igrišče brez igral za najmlajše na osrednjem prostoru sprehajališča ter ureditev forma vivo s 
klopjo ob Osnovni šoli Šalek, ki so nastale v sodelovanju s prebivalci Šaleka.
Izgradili so novo povezovalno cesto pri velenjski glasbeni šoli in obnovili meteorno in fekal-
no kanalizacijo.

Novembra 2014 so na območju Krajevne skupnosti Konovo, v sklopu kohezijskega projekta 
Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, izgradili Primarni vodovod Konovo. Vzporedno 
s kohezijskim projektom obnovili Kajuhovo–Konovsko cesto (od Vodovodne ceste do križi-
šča pri Stropniku).
3. decembra 2014 so odprli prenovljeno malo dvorano Doma kulture Velenje.
10. decembra 2014 so namenu predali pustolovsko energetsko igrišče »Rudarska vas«, prvo 
tematsko igrišče z energetsko optimiziranimi otroškimi igrali v Sloveniji. 

Septembra 2015 so zaključili operacijo Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini, ki bo 
dolgoročno zagotavljala varnejšo in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo za prebivalce Šaleške 
doline.
16. septembra 2015 so uradno odprli prenovljeno Jenkovo cesto.

25. septembra 2015 je svoja vrata odprl Podjetniški center Standard.
29. septembra 2015 so odprli Poslovno stanovanjski objekt Gorica. Z investicijo je MOV 
pridobila 132 neprofitnih stanovanj in 198 pokritih parkirnih mest.
30. septembra 2015 so odprli prenovljeno Galerijo Velenje. V okviru projekta »Regijska 
galerija Velenje« je bila izvedena celovita sanacija objekta, vključno z nakupom opreme ter 
vsebinsko nadgradnjo galerije.

1. oktobra 2015 so odprli nove prostore Centra ponovne uporabe Velenje na novi lokaciji v 
Podjetniškem centru Standard (Šaleška cesta 2 a, Velenje).
15. oktobra 2015 so odprli prenovljeno Vilo Rožle. Obnovljene prostore je v uporabo dobila 
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, ki ji nova lokacija omogoča še boljše pogoje 
za delo in ustvarjanje.
8. novembra 2015 so odprli prenovljeno nogometno igrišče z umetno travo na Mestnem 
stadionu Velenje.

Velenje je maja 2016 prejelo bronasti znak v okviru projekta Zelena shema slovenskega 
turizma (ZSST) – Slovenia Green, ki poteka pod okriljem Slovenske turistične organizacije.
Oktobra 2016 so pred Centrom Nova namestili novo mestno uro, z dvostranskim analognim 
prikazom časa, ki je viden tudi ponoči. Ura se uravnava samodejno, preko vgrajenega spre-
jemnika točnega časa. Staro mestno uro, ki je bila iz leta 1998, je bilo potrebno zamenjati 
zaradi dotrajanosti.

Odločevalci skozi čas - 
socialna demokracija v praksi 

 
Nekaj večjih zgodovinskih dogodkov in pridobitev smo razvrstili v časovni trak. Pridružite se nam na sprehodu skozi čas! 
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14. avgusta 2017 je omogočeno mobilno plačevanje parkirnine v Velenju.
13. septembra 2017 so odprli prenovljen podhod Pošta in namestili razstavne vitrine za 
vsebino katerih skrbi Muzej Velenje.
Septembra 2017 so obeležili 120 let Prostovoljnega gasilskega društva Velenje in odprli 
prenovljen gasilski dom Velenje.
Septembra 2017 so na Titovem trgu, pri vhodu v občinsko zgradbo postavili obeležje, na 
katerem so navedena prijateljska mesta Velenja. Obeležje je namenjeno našim občankam 
in občanom, gostom in drugim obiskovalcem mestne hiše, turistom v mestnem središču in 
kaže na bogato mednarodno sodelovanje občine.
5. oktobra 2017 so odprli razširjeno Poslovno cono Stara vas.

Februarja 2018 so v Velenju odprli Vzorčno mesto - prvi tak primer v Evropi. V njem bodo 
mladi in stari lahko raziskovali, ustvarjali in širili svoja obzorja. Vzorčno mesto pri obisko-
valcih spodbuja radovednost in jim preko raznolikih interaktivnih orodij omogoča lastno 
izkušnjo stika s sodobno znanostjo.
Februarja 2018 so začeli z izvajanjem sistema »Prvi posredovalec« - v sistemu se na zahtevo 
ekipe Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Velenje aktivirajo tudi ekipe prvih 
posredovalcev (tistih, ki pridejo na kraj nesreče prvi), ki so sestavljene iz gasilcev prostovolj-
nih gasilskih društev v Mestni občini Velenje.

29. marca 2018 so ob 150. letnici rojstva priznanega velenjskega skladatelja in glasbenega 
pedagoga Frana Koruna Koželjskega pred vhodom v velenjsko glasbeno šolo odkrili kip 
njemu v čast.
21. junija 2018 so odprli prenovljen podhod v Pesju in razstavo Nekoč so bile Preloge.
4. avgusta 2018 so na zelenici med osnovnima šolama Gustava Šiliha in Antona Ašker-
ca odprli pumptrack (oz. grbinasti/tlačilni) poligon. Skupna povozna asfaltirana površina 
poligona je 480 m², sestavljata pa ga dve progi – večja je primernejša za uporabnike z več 
znanja, manjša pa za začetnike. Uporaba poligona je brezplačna, poligon je razsvetljen tudi 
v večernih urah.

10. septembra 2018 je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič skupaj z ravnateljico 
Vrtca Velenje Natašo Doler odprl modularni vrtec ob vrtcu Vrtiljak. Mestna občina Velenje 
zagotavljala dovolj prostorskih kapacitet Vrtcu Velenje, da se vanj vključijo vsi otroci, kate-
rih starši izrazijo ta interes.
Septembra 2018 so na zunanjih igriščih v Mestni občini Velenje postavili 15 novih igral in 5 
naprav za vadbo na prostem.
5. oktobra 2018 so v okviru praznika Krajevne skupnosti Šmartno odprli prenovljeno križišče 
pod cerkvijo sv. Martina in obnovljene ceste: Gubčevo, Konovsko in Šmarško. Ob tej prilo-
žnosti predali namenu tudi razširjen avtomobilski dostop do cerkve.
23. oktobra 2018 so prižgali novo razsvetljavo Velenjskega gradu, ki izpolnjuje standarde 
primerne osvetlitve fasad objektov ter pripadajočega obzidja gradu, zagotavlja tudi splošno 
osvetlitev poti znotraj grajskega obzidja. 

Na dan suverenosti, v četrtek, 25. oktobra 2018, so odprli Spominski center 1991 (Kopališka 
3, Velenje). Prostor je namenjen ohranjanju spomina na čas, ko se je rojevala naša država.
Od 12. novembra 2018 je starejšim in gibalno oviranim za prevoze na voljo Kamerat. Projekt 
Kamerat omogoča brezplačne prevoze za starejše od 65 let in gibalno ovirane Velenjčane, 
ki nimajo druge možnosti za prevoz. Z njim upravlja Mladinski center Velenje, vozijo pa ga 
prostovoljci Udarnika Mladinski center Velenje.
Novembra 2018 so zaključili z energetsko sanacijo treh stanovanjskih blokov, ki so v 100 % 
lasti Mestne občine Velenje, in sicer Cesta talcev 18a, Cesta Simona Blatnika 1 in Vojkova 
12a. 

Odločevalci skozi čas - 
socialna demokracija v praksi 

 
Nekaj večjih zgodovinskih dogodkov in pridobitev smo razvrstili v časovni trak. Pridružite se nam na sprehodu skozi čas! 

2. februarja 2017 so odprli prenovljene prostore Vile Mojca (Cesta Borisa Kraigherja 5), v 
katerih bodo delovali trije oddelki Vrtca Velenje. 
3. februarja 2017 so v podhodu pri Vili Bianci odprli fotografsko-filmsko galerijo Fbunker. 
Na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča in predsednika Uprave Gorenja 
Franja Bobinca je 14. februarja 2017 bil ustanovljen Klub podjetnikov Savinjsko-šaleške 
regije.
26. maja 2017 so odprli prenovljen Smučarskoskakalni center Velenje.
Junija 2017 so prenovili atletsko stezo na velenjskem stadionu. 

Septembra 2019 so energetsko sanirali Bazen Velenje.
Nadgradili sistem izposoje mestnih koles Bicy z električnimi kolesi. 57 klasičnim kolesom 
v sistemu Bicy se je pridružilo 9 električnih. Dve novi postaji s šestimi stebrički se nahaja-
ta pred OŠ Šalek in pri Konjeniškem klubu Velenje, po dva nova stebrička pa stojita pred 
mestno hišo ter na Gorici. 
Zaključili so energetsko sanacijo Podružnične OŠ Plešivec.
Postavili novo sončno uro v Sončnem parku. 
V Vinski Gori so odprli novo enoto Vrtca Velenje – enoto Mlinček.
Celovito so obnovili Goriško cesto. Dela so obsegala obnovo vodovoda (521 m), rekonstruk-
cijo mešane kanalizacije (152 m), izgradnjo nove meteorne kanalizacije (496 m), obnovo 
prečkanja toplovoda čez cesto in 575 m cestišča, hkrati je zgrajen nov prehod za pešce v 
križišču za Cesto na vrtače in nova kolesarska steza s pločnikom ob Goriški cesti (632 m). 
Vrednost celotne investicije znaša približno pol milijona evrov (DDV ni zajet). }

29. novembra 2019 so predali namenu 15 oskrbovanih stanovanj.
Velenje je 20. novembra 2019 pridobilo znak Slovenia Green Destinaton Silver za prizade-
vanja za trajnostni razvoj turizma.
Dokončali so vzpostavitev kolesarskih povezav v okviru operacije Mestno kolesarsko 
omrežje – vzhod. Vzpostavitev trinajstih kolesarskih povezav zajema deloma gradnjo in 
deloma vzpostavitev novih povezav s prometno ureditvijo v skupni dolžini 10.455 metrov.

2017 2019
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Živimo vrednote  
socialne demokracije 
SOLIDARNOST

Velenje ima bogato zgodovino 
in zavidljivo tradicijo. Častitljiva 
leta so mestu v ponos. Oziranje 
na preteklost nas upravičeno 
navdaja z navdušenjem, pogled 
v prihodnost pa s prepričljivim 
optimizmom. 

V skupnosti bivamo ljudje različnih starosti, 
nazorov, okusov in navad. Že od nekdaj 
smo si znali prisluhniti in uresničevati sku-

pno vizijo, ki je postajala resničnost. Skrb za lepše 
in kakovostnejše bivanje v naši skupnosti, v kateri je 
dovolj prostora za vse generacije, za različne, prave 
vrednote, nas je in nas še danes povezuje v trdno 
skupnost.

Jedro človekove narave namreč korenini v mnogih 
vsakdanjih dobrih delih, ki zaznamujejo naše dni. 
Posebej pa so zaznamovala naše mesto, naše Vele-
nje. Zraslo je na temeljih rudarjenja, ki je globoko 
pod zemljo izkopalo eno največjih in najpomembnej-
ših vrednot in jo na površju vsadilo globoko v zavest 
ljudi, kjer ima svoje mesto še danes. Dragocena 
»ruda«, imenovana SOLIDARNOST. Njena pozlata 
nas je gradila in zlatila. 

Graditelji Velenja so solidarnost vgradili v vsak 

zidak našega mesta. Rudarski stan si svojega poslan-
stva brez solidarnosti in pomoči človeku globoko 
pod zemljo pač ne more in ne zna predstavljati. Ne 
znamo pa si našega življenja brez nje predstavljati 
tudi vsi ostali Velenjčani.

V VELENJU  
JE SOLIDARNOST DOMA. 

Reka Paka teče po urejeni in regulirani strugi, 
saj je tisoče rok v neštetih udarniških urah dokaza-
lo, da se da, da je vse mogoče. V Sončnem parku 
visoka drevesa nemo sporočajo, da še čutijo znoj 
in žulje meščanov in hvaležno vračajo s senco kro-
šenj. Mnogi se še danes spominjajo udarniških akcij 
za izgradnjo kina, prve zgradbe, zgrajene z udarni-
škim delom, pa kulturnega doma in drugih zgradb 
v našem mestu. Živ ostaja spomin na krvodajalske 
akcije, ko so meščani z avtobusi odhajali darovat kri 
v Ljubljano, z željo pomagati sočloveku.

Udarniško delo je zaznamovalo tudi izgradnjo 
toplovoda in kanalizacije v našem okolju. Le kdo se 
ne spominja izgradnje otroškega igrišča? Številne 
ceste, preplastene z asfaltom, ki so jih ustvarile pri-
dne roke, niso omogočale le hitrejšega in varnejšega 
prevoza, pač pa so bile tudi trden most med ljudmi 
… 

Tako je že 60 
let. Tako je tudi 
danes. Solidarnost 
je vrednota, ki 
vodi do ljudi in za 
ljudi. V zibel nam je bila položena, 
tistim, ki smo odraščali v že 
zgrajenem mestu. 

Prostovoljstvo je danes marsikje izraz za nekaj 
novega, modernega (npr. filantropija), v Velenju pa 
ga živimo že od nekdaj. S preprostimi aktivnostmi, 
kot so vsakoletne čistilne akcije, smo že vrsto let 
promotorji prostovoljstva in skrbi za dvig kvalitete 
bivanja v našem okolju. Brigadirji so s svojim pro-
stovoljnim delom svetel vzor in nadaljevanje udarni-
škega dela v današnjem času. Vedno so tam, kjer jih 
ljudje potrebujemo. Srčnost, delavnost, spoštovanje 
prav vsakega, nudenje pomoči vsem brez razlike 
odlikuje brigadirje, ki so tudi močno medgeneracij-
sko povezani. 

Skrb za socialno šibke in ranljive ljudi se močno 
odraža v Centru za brezdomne osebe, kjer poskrbi-
mo za ljudi, ki so jim osebne in življenjske okoliščine 
otežile življenje in si sami ne morejo zagotoviti kva-
litetnega bivanja. V javni kuhinji že vrsto let poskrbi-
mo, da v našem mestu ni prebivalca, ki ne bi prejel 
vsaj enega toplega obroka na dan. S projektom Viški 
hrane pa že dolgo nudimo obrok tistim, ki ga potre-
bujejo. 

Kamerat je izraz za prijatelja, za tistega, na kate-
rega se lahko vedno zaneseš. Kamerat pa je tudi 
odličen projekt, s katerim Mestna občina Velenje 
omogoča brezplačne prevoze starejšim in gibalno 
oviranim, da lahko opravijo nujne opravke, obiščejo 
zdravnika, pokopališče, trgovino … 

Naravne nesreče, bolezni in izgube vseh vrst žal 
ne prizanašajo našim prebivalcem. Občutek, da v 

nesreči nisi sam, pa je obliž na rano, ki lajša in zdra-
vi bolečino. Socialni demokrati nikoli ne zatajimo. 
Vedno smo hitro odzivni in pripravljeni pomagati.

V današnjem času nam morda 
res ni več potrebno graditi mesta, 
ostajamo pa graditelji odnosov 
med ljudmi. Vrednote, ki jih 
Socialni demokrati zagovarjamo: 
solidarnost, spoštovanje 
soljudi in narave, strpnost, 
enakopravnost, enake možnosti 
za vse, nas bogatijo in 
osrečujejo.

Solidarnosti ne prineseš na svet. Pridobiš jo in se 
je naučiš. In ko jo imaš, jo deliš, jo živiš. In s tem 
starost, modrost in doba, v kateri živiš, nima prav 
nič opraviti. 

Socialni demokrati sprejemamo trdno zavezo, da 
je človek najpomembnejši v življenju in da nikomur 
ne sme nihče odvzeti človeškega dostojanstva. Zato 
nam ni vseeno za stiske ljudi. Zato smo tam, kjer nas 
potrebujejo. Zato solidarnost za nas ni prazna oblju-
ba. So dejanja, po katerih se nas bodo spominjale 
vse nadaljnje generacije. }

MI SOLIDARNOST  
PREPROSTO ŽIVIMO.

Irena Poljanšek Sivka
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STRPNOST 
Velenje praznuje 60 let. Vsa ta 
leta je Velenje mesto solidarno-
sti in strpnosti. Velenjčani smo 
to vrednoto znali in jo še vedno 
znamo ponotranjiti in živeti.

Šest desetletij smo zmogli in znali črpati iz 
okolja, ki je bilo radodarno. Predvsem smo 
znali črpati energijo drug od drugega, drug za 

drugega in drug ob drugem – za vse nas, za naše 
Velenje.

Živimo v mestu z močno rudarsko tradicijo. Pogo-
sto slišimo, da je Velenje mesto, ki je zraslo na pre-
mogu. Utrip industrije, ki mu je omogočila izjemen 
razvoj, je čutiti na vsakem koraku. Hkrati pa je Vele-
nje mesto skupnih sanj po boljšem življenju, za boljši 
jutri.

Brez zadrege lahko trdimo, da Velenjčani znamo 
živeti v sožitju, da smo strpni, potrpežljivi – umirjeni 
do soljudi, tudi do drugačnih. Strpnost, tovarištvo, 
skrb za sočloveka – kamerata so se razvili globoko 
pod velenjskim površjem med knapi in se prenašajo 
v življenje in kulturo mesta. Vse te lastnosti so bile 
zelo pomembne za razvoj mesta.

Velenje je mesto priseljencev. Med letoma 1945 
in 1948 se je v Velenje preselilo 362 prebivalcev, 
večinoma slovenskih rudarjev, ki so s svojimi druži-
nami prišli iz Nemčije, Belgije in Francije. Kasneje so 
priseljenci prihajali predvsem iz sosednjih in drugih 
slovenskih občin, največ s Kozjanskega, iz Zasavja in 
iz drugih republik nekdanje Jugoslavije. 

Mesto Velenje (predvsem Rudnik lignita Vele-
nje in Gorenje) je ponujalo dovolj delovnih mest 
za mnoge, ki so želeli delati, boljše živeti in/ali se 
preseliti s podeželja v mesto. Vse večje potrebe po 
delovni sili so spodbudile val množičnega priselje-
vanja iz ekonomsko manj razvitih republik tedanje 
skupne države. Večina priseljencev je prišla v Velenje 
na začasno delo, a so si zaradi priložnosti, ki jih je 
mesto ponujalo, tukaj kmalu ustvarili dom in druži-
no. Narodnostna sestava Velenjčanov se je spremi-

njala predvsem med letoma 1971 in 1981, ko je bilo 
priseljevanje delavcev najbolj obsežno. Za Velenje so 
bili pomembni vsi, vsi so postali del mesta in sou-
stvarili skupnost, ki dokazuje, da so mesto ljudje, ki 
v njem živijo.

Julija 2018 je v Mestni občini Velenje živelo 
29.573 državljanov Republike Slovenije in 3.386 
tujih državljanov. Velenje je postalo pisan mozaik 
različnih kultur in običajev, kar mu daje poseben zna-
čaj. Velenjčani znamo presegati meje nacionalnosti, 
vere, barve kože. Bogastvo raznolikosti je ustvarilo 
službe, programe in kulturo mesta. Imamo kar 59 
kulturnih in umetniških društev, ki med prebivalce 
širijo svojo kulturo, običaje in kulinariko ter s tem 
bogatijo utrip našega mesta vsak dan, vse dni v letu.

Socialni demokrati smo močno povezani z mestom 
in ljudmi, ki tu živijo. Še posebej smo ponosni, da je 
v našem mestu strpnost vrlina in temeljna človeko-
va pravica. V Velenju se zavedamo, da se strpnost 
vedno začne pri vsakem izmed nas in v okolju, v 
katerem živimo.

Za nestrpnost v našem mestu 
nikoli ni bilo prostora, še posebej 
ne med Socialnimi demokrati! 

Vedno smo se zavedali, da je stik z drugačnimi 
vrednotami, idejami in razmišljanji največje boga-
stvo medsebojnih odnosov. Vsi smo prebivalci enega 
sveta in ni pomembno, v kaj verjameš, kakšen si po 
videzu, pomembno je le, kakšen si po srcu. To smo 
v veliki večini Velenjčani dokazali tudi, ko smo med-
se sprejeli ljudi, ki so morali zapustiti svoje domove 
zaradi vojnih grozot. Družinam smo ponudili varno 
zavetje, topel začasni dom v integracijski hiši in jih 
vključili v naša življenja. 

V skrbi za negovanje in širjenje strpnosti med lju-
dmi smo člani Socialnih demokratov Velenje organi-
zirali številne dogodke, da bi someščanom izkazali 
spoštovanje in zavedanje, da smo le ljudje tisti, ki 
ustvarjamo naše mesto in klimo bivanja v njem. Da 
smo glavni akterji naših dni – spoštljivo sobivanje 

v strpnosti je znak visoke moralne in intelektualne 
kulture. 

Leta 2016 smo se na okrogli mizi z naslovom Raz-
ličnost nas povezuje – medkulturni dialog s pred-
stavniki verskih skupnosti (katoliške cerkve, islam-
ske skupnosti in krščanske adventistične cerkve) 
pogovarjali o raznolikosti ver, prepričanjih o svobodi, 
strpnosti in varnosti. Skupna zaključna misel omizja 
pa je bila, da vsak izmed nas prispeva k izgradnji 
stabilne in varne družbe ter da se strpnost najprej 
začne pri vsakem posamezniku.

Leta 2017 smo organizirali posebno stojnico soži-
tja z namenom, da se človekove in otrokove pravice 
lahko uresničujejo le s spodbujanjem strpnosti in da 
strpnost prepoznava univerzalne človekove pravice 
in temeljne svoboščine drugih, kar je zapisano tudi v 
Unescovi Deklaraciji o načelih strpnosti. Na stojnici 
nas je obiskal tudi predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor. 

V letih 2018 in 2019 smo 
nadaljevali z organizacijo številnih 
dogodkov, katerih glavni cilj je bilo 
druženje občanov našega mesta in 
širjenje dobrih dejanj v dobro vseh 
nas. Za nas in za naše mesto!

Socialni demokrati v Velenju se zavedamo, da str-
pnost živi skupaj s spoštovanjem do sebe in sočlove-
ka. Strpnost se ne meri po enkratnem dejanju, tem-
več je značajska lastnost in odkriva bistvo osebnosti 
posameznika. }

Velenje, srečno in strpno še naprej!

mag. Karmen Grabant

KAKOVOST BIVANJA  
»VELENJE, MESTO NEŠTETIH MOŽNOSTI«

Kdo si ne bi želel živeti v lepo 
urejenem mestu, ki ponuja pri-
jetno, zdravo in čisto bivalno 
okolje. V mestu, ki ima urejeno 
infrastrukturo, v mestu, ki zagota-
vlja številne storitve (zdravstvena 
oskrba, varstvo otrok, šole, uradi, 
knjižnice, restavracije), daje mo-
žnosti za rekreacijo in šport, ima 
veliko zelenih površin, čisto vodo 
in omogoča sobivanje z miro-
ljubnimi, ustvarjalnimi ljudmi, ki 
se spoštujejo in sprejemajo drug 
drugega? Vse to in mnogo več 
ponuja Velenje. 

Drži, da ima vsakdo svoj pogled na kakovost 
bivanja in tudi kriteriji kakovosti bivanja so 
različni – nekaterim je pomembno, da živijo 

v stolpnici v živahnem delu mesta, spet drugim je 
bolj všeč bivanje na podeželju. Potrebe in želje so 
različne, a Velenje ponuja preplet obojega in zago-
tavlja osnovne standarde kakovosti bivanja, ki so se 

izoblikovali glede na potrebe in pogoje vseh, ki tukaj 
živimo. Bivanje mora v prvi vrsti zadovoljiti člove-
kove temeljne zahteve in potrebe po počitku, zašči-
ti, varnosti ter zasebnosti, poleg tega pa ustvarja 
možnost komunikacije in omogoča identifikacijo. Iz 
tega tudi izhajajo temeljni kriteriji kakovosti bivanja, 
opisani zgoraj.

Že res, da smo praznovali 60. 
obletnico odprtja mestnega 
središča, a Velenje je tudi mesto, 
ki se lahko pohvali z zavidljivo 
zgodovino. 

Območje današnjega Velenja je namreč prvič ome-
njeno leta 1250. Pomemben mejnik, ki je vplival na 
razvoj Velenja, je zagotovo odkritje sloja lignita leta 
1875. Začetki velenjskega premogovništva segajo v 
leto 1885, ko se je začelo podzemno pridobivanje 
premoga. Rudnik lignita Velenje je v začetku 19. sto-
letja naznanjal družbeno-ekonomsko preobrazbo. 
Zaradi povečanja potreb po delavcih je naraščalo 
tudi število prebivalcev. Industrializacija je za Vele-
nje pomenila bliskovit razvoj, ki je kazal na dodatne 
potrebe po stanovanjskih kapacitetah. 
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Z gradnjo novih stanovanj se je začela višati tudi 
kakovost bivanja v Velenju. Ta stanovanja so bila 
drugačna od predvojnih, saj so imela svojo kopalni-
co (v letu 1954 so le 4 % stanovanj v Sloveniji imeli 
kopalnico v stanovanju, lastno kuhinjo le četrtina 
stanovanj, stranišče na izplakovanje desetina, vodo-
vod pa je bil napeljan le v 11 % stanovanj). Tako je 
bil v začetku leta 1956 sprejet sklep, da mora Vele-
nje postati gospodarsko in kulturno središče Šaleške 
doline s 30.000 prebivalci. Tedanji direktor Rudnika 
lignita Velenje Nestl Žgank, je želel, da rudarji prebi-
vajo v svetlih, prostornih in lepo urejenih stanova-
njih, v zdravem in zelenem okolju.

Z odprtjem novega mestnega središča je bila 
dokončana izgradnja 750 družinskih stanovanj in v 
Velenje se je preselilo 1.635 oseb. Povečanje obse-
ga dela v rudniku je prineslo nove izzive, predvsem 
za mlade družine. S prihodom moške delovne sile so 
prihajale še ženske, ki niso imele zaposlitve. Žgank 
je menil, da je treba v dolini zagnati tudi lahko 
kovinsko industrijo za ženske in tako se je leta 1960 
»rodilo« moderno Gorenje (korenine Gorenja sega-
jo v leto 1953, ko je deset delavcev v vasi Gorenje 
ustanovilo obrtno delavnico). S priseljevanjem, indu-
strializacijo, širitvijo Velenja kot pomembnega indu-
strijskega centra v Šaleški dolini se razvijejo potrebe 
po novih storitvah in dejavnostih. V mestu je bilo vse 
več šoloobveznih otrok, ki so obiskovali pouk v stari 
grajski konjušnici. Zato je velenjska občina leta 1953 
med prvimi v Jugoslaviji sprejela sklep o razpisu 
»občinskega ljudskega posojila« za izgradnjo gim-
nazije in osnovne šole. Prva osnovna šola v Velenju 
je bila Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, ki je svoja 
vrata odprla septembra 1955. Za mlado in moder-
no mesto, polno otroškega smeha in razigranosti, je 
pomembno tudi osrednje mestno otroško igrišče, ki 
je najmlajše Velenjčane sprejelo leta 1963. Za kako-

vostno bivanje je izrednega pomena tudi dostopnost 
do zdravstvenih storitev. Zdravstveni dom Velenje je 
v 60., 70. in 80. letih dobival novo podobo z name-
nom zagotavljanja prostorskih kapacitet, ki bi omo-
gočile izvajanje kakovostne zdravstvene oskrbe. 

Z uresničitvijo urbanističnega načrta sodobnega 
mesta – mesta v parku – so se gradile šole, špor-
tno-rekreacijski centri, uredila se je okolica jezera, 
bazen, kulturni dom, ljudska univerza … 

Velenje je od nekdaj veljalo za 
napredno mesto prav zaradi tega, 
ker je znalo iti v korak s časom in 
prisluhniti potrebam prebivalstva. 

To je veljajo nekoč, danes pa še toliko bolj. S čim 
lahko podkrepim svojo trditev? Danes je Velenje 
mesto, ki se ponaša s številnimi nazivi: otrokom 
prijazno mesto, starostnikom in invalidom prijazno 
mesto, najlepše urejeno večje mesto in še bi lahko 
naštevali. O tem, da je Velenje izjemno moderno ure-
jeno, napredno mesto, pričajo tudi številne nagrade, 
ki jih je prejela prenovljena velenjska promenada 
(Public Space, The Plan Award 2016, S.Arch Award 
2016). 

Za vsemi temi nazivi stoji veliko vloženega truda 
in ogromno dela. Nazivi so rezultat odličnega sode-
lovanja med občinsko upravo in prebivalci Velenja. 

Ne nazadnje je občina pod vodstvom dveh (in tudi 
edinih) županov iz vrst Socialnih demokratov, Sreč-
ka Meha in Bojana Kontiča, omogočala kakovostno 
bivanje v Velenju z ohranjanjem t. i. socialne koša-
rice v najslabših časih slovenskega gospodarstva. 
Biti »dober gospodar« v času gospodarske rasti je 
enostavno. Težje je plavati nad vodo, medtem ko vsi 
drugi proračuni tonejo v rdečih številkah. 

V Velenju imamo sodobno infrastrukturo in komu-
nalne storitve (še vedno cenejše kot drugod po 
Sloveniji), čisto vodo, najlepše jezero, vrtce, šole, 
športne centre, društva in nevladne organizacije, ki 
skrbijo za osveščanje prebivalstva, kulturne in špor-
tne prireditve, različne zdravstvene storitve, odbor 
za pomoč občankam in občanom, enkratne izredne 
denarne pomoči, enkratne denarne pomoči za novo-
rojence, brezplačno pravno svetovanje, brezplačni 
javni prevoz, mestno blagajno (plačevanje položnic 
brez provizije), brezplačen dnevni topli obrok …

In kaj imamo Socialni demokrati pri tem, bi znal 
kdo zlobno zasikati. Z gotovostjo lahko trdim, da 
veliko! Prav zaradi socialnega čuta, ki ga nosimo v 
sebi, že vrsto let ustvarjamo okolje, v katerem je pri-
jetno živeti. In prav takšno delovanje – delovanje, ki 
je usmerjeno v potrebe ljudi in za ljudi – je tisto, ki 
omogoča visoko kakovost bivanja v lokalnem okolju. 
}

Aleksandra Vasiljević

ŽENERGIJA VELENJA!
Energija. Ženska. Ženska in 
energija. Ženergija! Velenjska? 
Popolnoma logično. 

Rezultat igre besed, ki je nastal, ko smo nekega 
pomladnega dne pred tremi leti članice Žen-
skega foruma SD SAŠA kreirale podobo naše 

prve Ženske arene. Arene, na kateri smo želele pred-

staviti zgodbe uspešnih političark, športnic in gospo-
darstvenic. V našem mestu, mestu, polnem energije. 
In vedno je bilo takšno. Moje, naše Velenje. Solidar-
no. Pravično. Povezovalno. Vedno pa tesno preplete-
no z žensko energijo. Bolj v šali kot zares tudi zato, 
ker so eno najbolj znanih »ženskih« kratic, AFŽ, ki je 
v drugi svetovni vojni označevala organizacijo Anti-
fašistične fronte žensk, v povojni Jugoslaviji pa jo je 
zaznamovalo predvsem gibanje za pravice žensk, 

v Velenju uporabljali kot kratico začetnic priimkov 
treh znanih Velenjčanov, takratnih snovalcev nove-
ga Velenja. Predvsem pa zato, ker je ženska energija 
zares doma v Velenju. Številnih ur prostovoljnega 
udarniškega dela niso opravili samo velenjski moški. 
Velenje so ponosno gradile tudi ženske. Večino del 
so pri gradnji Sončnega parka opravile prav one. Pa 
delo ni bilo lahko. Zemljišče sedanjega parka, takrat 
in danes ponosa našega mesta, je bilo neugledno, 

polno lukenj. Tako kot danes so tudi takrat ženske 
znale zavihati rokave, poprijeti za delo in ga kakovo-
stno opraviti. Veliko je še dela, s katerim se moramo 
ženske spopasti in številna so vprašanja, na katera 
moramo dobiti odgovore. Na nekatera od njih smo 
odgovore že dobile. Na primer »ženska« volilna pra-
vica. Pomemben korak k enakopravni in solidarni 
družbi je bila tudi in predvsem uzakonitev volilne 
pravice žensk, za katero so se ženske borile že pred 
drugo svetovno vojno, izborile pa so si jo med njo. Če 
je bila splošna volilna pravica v Jugoslaviji uveljavlje-
na že od leta 1942, se je pravno-formalno uzakonila 
šele poleti 1945. Samoumevno? Seveda ne. Ženske 
v Švici in Lihtenštajnu so si jo na primer izborile šele 
leta 1971 oziroma 1984. Ponekod ženske še vedno 
nimajo volilne pravice. 

Vedno je tako. Kadar govorimo o položaju žensk v 
družbi, državi, vedno pridemo do istega imenovalca. 
Ženske se za svoje pravice pač borimo. Neprestano. 
Nepretrgoma. Čeprav smo enako ali celo bolj izo-
bražene od moških, še vedno potrebujemo dalj časa 
za karierni napredek. Čeprav imamo pasivno volilno 
pravico (op. a. pravico biti voljena), potrebujemo t. i. 
spolne kvote. Zakonsko regulativo, po kateri je lista 
sestavljena nezakonito, v kolikor si na kandidatni 
listi ne sledita izmenično oba spola. Če jo, zakonsko 
regulacijo, potrebujemo zato, da bomo uvrščene na 
najvišja mesta na kandidatnih listah, tudi prav. Vse 
dokler se nam ne bo zavedanje o naši pravici do 
uspeha v poklicnem življenju in pravici do usklajeva-
nja družine in dela usedlo globoko v podzavest. Tudi 
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glede tega in glede položaja žensk na najvišjih polo-
žajih je Velenje nekaj posebnega. Ponaša se namreč 
s prvo žensko direktorico občinske uprave. Ne 
moškim. Žensko. Danes je ministrica za pravosodje. 
Pred tem obrambna ministrica. Ženska in Velenjčan-
ka, ki je posegla po najvišjih položajih v državi. V 
vrstah Ženskega foruma SD SAŠA ponosno pove-
mo, da je bila Andreja Katič tudi ena izmed glavnih 
pobudnic za ustanovitev Ženskega foruma SD SAŠA. 
Ponašamo se prav tako z velikim številom direktoric 
javnih zavodov, ki trdno, strokovno in samozavestno 
držijo v rokah vajeti kulture, muzealstva, izobraže-
vanja in šolstva. Pišejo in skrbijo za uspešne zgodbe 
in podobe Velenja. Vrednota enakosti ne glede na 
osebne okoliščine in načelo enakosti med spoloma 
sta, veliko bolj kot drugim, lastna ravno socialde-
mokratom. Še toliko bolj pa načelo enakosti v Vele-
nju niso samo črke na papirju. Socialni demokrati 
v Velenju smo pomembnost enakopravne zastopa-
nosti obeh spolov pri kandidiranju na lokalnih voli-
tvah prepoznali veliko prej, kot nam jo je nalagal 
zakon. Dokaz o zares globokem spoštovanju načela 
enakosti spolov nam v Velenju ponuja tudi koordi-
natorica za enake možnosti žensk in moških, ki na 
občini deluje že od leta 2007. Pa na predlog župana 
sprejeta pravila za zagotavljanje delovnega okolja v 
občinski upravi, v katerem se spoštuje dostojanstvo 
vseh zaposlenih. 

Ženski forum SD SAŠA v Velenju 
ni samo piš vetra. Oblikovale smo 
se, in to tudi do danes ostale, kot 
glasnogovornice v imenu vseh 
tistih žensk, ki glasu ne premorejo 
več. 

Glasno in argumentirano pa bomo nastopale vse 
dokler pravica ženske do svobodne odločitve glede 
rojstva otrok ne bo samoumevna in ne bo deležna 
dvojne morale, dokler za isto delo ne bomo enako 
nagrajene kot naši moški kolegi. Boj za popolno 
enakopravnost žensk ni zaključen proces. Tega se 
v naših vrstah, vrstah Ženskega foruma SD SAŠA, 
globoko zavedamo. Zato nizamo številne dogodke, 
ki opozarjajo na še vedno pereč problem nasilja za 
štirimi stenami, na ničelno toleranco do kakršnega-
koli nasilja, na zgodbe žensk, ki si upajo in drznejo. 
Bodisi obrniti hrbet nasilnežu bodisi stopiti iz množi-
ce in biti prve med enakimi. Čeprav bo ženska vloga 
dvojno obremenjena: kot ženska na delovnem mestu 
in kot ženska v gospodinjstvu. 

Pa srečno. In ženergično! }

mag. Zdravka Vasiljević Rudonić

BOJ ZA ČISTO OKOLJE
Izkopavanje premoga je na povr-
šini Šaleške doline pustilo posle-
dice, ki so najbolj vidne v obliki 
jezer. Velikosti Velenjskega in 
Šoštanjskega jezera se še vedno 
spreminjata, najstarejše Škalsko 
jezero pa je stabilno že več dese-
tletij.

Zaradi dolgoletnega izkopavanja lignita so bile 
porušene vasi in naselja, potonilo je nešteto 
njiv, polj in travnikov. Kotanje je zalila voda 

mnogih potokov. Termoelektrarna Šoštanj je s tran-
sportom odpadnega pepela onesnažila večino takrat 
še Plevelovega jezera. 

Na srečo so odgovorni vodilni ljudje v naši dolini – 
tako v lokalnih skupnostih kot gospodarskih družbah 
– že pred več desetletji ugotovili, da se v takšnem 
okolju ne bo dalo kvalitetno živeti. Zato so stopili 
skupaj v nameri po sanaciji degradiranega okolja. S 
prenehanjem onesnaževanja in izvedbo sanacijskih 
ukrepov se je tudi jezero v zadnjih treh desetletjih v 
veliki meri regeneriralo.

Urejeno okolje okoli jezer je 
vedno predstavljalo velik turistični 
potencial. 

Tako so že konec petdesetih let ob Škalskem jeze-
ru uredili obrežje, zgradili lesene bazene za kopanje, 
čolnarno, restavracijo ter celo letni kino. Žal so mora-
li zaradi nadaljnjega odkopavanja premoga na tem 
območju te objekte porušiti, aktivnosti urejanja jezer 
za turistične namene pa so se prestavile južneje, na 
obrežji Velenjskega in takratnega Turističnega jeze-
ra, kjer so zgradili avtokamp, čolnarno, restavracijo, 
Belo dvorano ….

Kljub vsej tej infrastrukturi pa je pravi 
razcvet Velenjsko jezero doživelo šele v 
zadnjem desetletju z ureditvijo Velenjske 
plaže. Uredili so površine za kopanje, 
sončenje, postavili ležalnike, namestili 
vodna igrala ter postavili spremljevalne 
objekte. 

Danes jezera ponujajo raznovrstno 
paleto aktivnosti za sprostitev in preži-
vljanje prostega časa; od pešpoti okoli 
Škalskega jezera, ki je ponoči tudi osve-
tljena in povezana s potmi do Velenjske-
ga in Šoštanjskega jezera, do možnosti 
igranja tenisa, odbojke na mivki, nogo-
meta, košarke, mini golfa, golfa … 
Vodne površine pa skozi vse leto nudijo 
možnost jadranja na deski in supanja, 
poleti pa seveda kopanja. 

Dostop do jezer je mogoč na več nači-
nov, posebnost Velenja pa je, da omo-
goča brezplačno uporabo avtobusov 
in koles. Do jezer se lahko s kolesom iz 
mesta pripeljete po urejeni kolesarski 
poti.

V dolini se trudimo ohraniti 
okolje in varovati naravo. 
Ureditev jezer in trajnostna 
mobilnost z uporabo 
brezplačnega avtobusnega 
prevoza ter mestnih koles 
je vsekakor eden izmed korakov k 
tem ciljem.

Pri tem ne bomo končali, temveč bomo z ukrepi 
za varovanje okolja nadaljevali. Skupaj z Občino 
Šoštanj se pripravljamo na nakup 6 vodikovih breze-
misijskih avtobusov. Gorivo – vodik – pa se bo pro-

izvajalo kar v Termoelektrarni Šoštanj, kjer že vrsto 
let proizvajajo vodik visoke čistosti.

Vizija je preoblikovanje regije, ki so jo močno 
zaznamovala desetletja proizvodnje energije s fosil-
nimi gorivi, v t. i. dolino vodika z uporabo znatnih 
potencialov lokalno razpoložljive obnovljive energije 
v sistemu, ki se osredotoča na stabilnost omrežja in 

zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, ter s tem 
ponovno postaviti Šaleško dolino kot zgled, kako 
lahko odgovorni vodilni tako v lokalnih skupnostih 
kot v gospodarskih družbah stopijo skupaj s ciljem 
trajnostnega razvoja okolja. }

Gašper Koprivnikar
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... 12. kongres Socialnih demokratov,  
na katerem je stranka na novo opredelila izhodišča  

za svoje delovanje v novem desetletju ...

V soboto, 9. novembra 2019, je v Rdeči dvorani v Velenju 
potekal 12. kongres Socialnih demokratov, na katerem je 
stranka na novo opredelila izhodišča za svoje delovanje v 
novem desetletju. Stranka je v vsebinskem in organizacij-
skem smislu odgovorila na vprašanje, kako se morata stranka 
in družba organizirati za upravljanje velikih sprememb, ki jih 
prinašajo povezana podnebna, okoljska, ekonomska, soci-
alna, politična in varnostna tveganja pred Slovenijo, Evropo 
in svetom. Kongres je moderniziral strankin statut, da se 
poglobi (digitalne) demokratične procese v stranki z novimi 
pristopi za vključevanje in organiziranje ljudi na vseh ravneh 
organiziranosti.

12. kongres Socialnih demokratov je po mnenju udeležencev postavil 
nov standard v organizaciji vrhunskih političnih dogodkov v Sloveniji. 
Na njem je sodelovalo več kot 700 članic in članov, ki so od jutranjih do 
večernih ur aktivno sodelovali v pestri politični razpravi, osredotočeni 
na zelene, razvojne in socialne politike.

Predsednik SD mag. Dejan Židan je v uvodu kongresa spregovoril o 
delu stranke, rezultatih in svojem položaju. Dejal je, da želi SD peljati 
naprej, ker ima jasno in prepričljivo vizijo. Opozoril pa je tudi na stanje 
v koaliciji, ki jo “načenja pomanjkanje medsebojnega zaupanja, kar je 
nepotrebno in škodljivo”. Zato je opozoril, da mora koalicija ponovno 
okrepiti zavezanost skupnim ciljem, pri tem pa izrazil pričakovanje, da 
so lahko na kongresu sprejeta programska izhodišča osnova za obliko-
vanje zavezništva za prihodnost. S programskimi izhodišči je namreč 
stranka definirala ključne odgovore na izzive pred Slovenijo v priho-
dnjih desetletjih. Z identifikacijo ključnih tveganj prihodnjih desetletij, 
na katere stranka odgovarja z zelenim, razvojnim in socialnim paketom, 
je Židan napovedal še boljše povezovanje in organiziranje v stranki. 
Zato bodo v stranki z digitalnimi orodji poglobili notranjo demokracijo, 
razvijati pa želijo tudi partnerstvo s sindikati in nevladnimi organizaci-
jami, s katerimi jih povezujejo skupne vrednote.

Kongres je potekal v Velenju, ki ima dolgo kontinuiteto socialde-
mokratskega vodenja. »Zato je danes Velenje zgled povezane občine, 
z več kot 900 neprofitnimi stanovanji, brezplačnim javnim potniškim 
prometom, ambicioznim podjetniškim inkubatorjem in razvojnim inšti-
tutom, ter razvejano pomočjo občanom v stiski« je povedal mag. Dejan 
Žigan. Za te dosežke smo Socialni demokrati Velenje v soboto prejeli 
plaketo stranke, najvišje priznanje Socialnih demokratov. Pri tem pa 
je Židan napovedal, da se izraba fosilnih goriv nepovratno izteka, zato 
SD od vlade pričakuje takojšen pristop k pripravi zakona o zapiranju 
Premogovnika Velenje, “ki mora opredeliti načine in vire za okoljsko, 
gospodarsko in socialno obnovo Šaleške doline”.

Trije vsebinski paneli:  
Zeleno, solidarno in razvojno

Vsebinsko delo kongresa je bilo organizirano v treh vsebinskih pane-
lih, kjer je stranka v razpravi z gosti in delegati definirala ključne odgo-
vore na poglavitne izzive pred Slovenijo v prihodnjih desetletjih.

Na panelu Pogled v #zeleno prihodnost je osrednja pozornost veljala 
podnebni krizi. Segrevanje ozračja je namreč velika grožnja, ki zahte-
va korenite spremembe načinov, kako živimo, kako se oskrbujemo z 
energijo in dobrinami ter kako potujemo. O podnebnih spremembah, 
razogljičenju energetike, mobilnosti in načina življenja, pa tudi o biodi-
verziteti in krožnem gospodarstvu so na dinamičnem panelu z mode-
ratorjem Matevžem Frangežem spregovorili podpredsednik stranke 
Matjaž Nemec, predstavnica Greenpeace Nina Štros, nekdanji župan 
Maribora in nekdanji državni sekretar za energetiko Boris Sovič, direk-
tor Elesa Aleksander Mervar, šef Premogovnika Velenje Marko Mavec, 
vodja strankinega strokovnega sveta za okolje Tanja Bolte ter Miha 
Butara s Slovenskih železnic. Panel je v polemični razpravi identificiral 

nekaj skupnih imenovalcev, pa tudi prepad med energetskim in pod-
nebnim realizmom.

Tudi drugi panel, posvečen prenovi socialnih politik, je postregel z 
zanimivimi ugotovitvami, ki so jo v razpravo ob delegatih in modera-
torju Gorazdu Prahu prinesli Anita Ogulin iz Zveze prijateljev mladine, 
nekdanja varuhinja človekovih pravica Vlasta Nussdorfer, Andrej Zorko 
iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, strankin strokovnjak za stano-
vanjsko politiko Primož Brvar, ekspertka za enakost spolov Sonja Lokar 
in dr. Anja Kopač, nekdanja ministrica za delo. Na panelu so spregovo-
rili o revščini, neenakostih, staranju prebivalstva, prekarnosti ter gro-
žnjam sistemom socialne varnosti, temelječe na delu in solidarnosti. 
Tako se je debata dotaknila trga dela in sistemov socialne varnosti, 
dolgotrajne oskrbe, pokojnine, zdravstva in nujno potrebnega reševa-
nja stanovanjske krize.

Na tretjem panelu, Pogled v #razvojno prihodnosti, so sodelova-
li ekonomist dr. Jože P. Damijan, vodja projekta Startup Velenje Kar-
la Sitar, ministra dr. Jernej Pikalo in mag. Zoran Poznič ter Igor Zorko 
iz Digitalne koalicije. Kot izhodišče za razpravo je postavljen razvojni 
razkorak, saj denimo Slovenija dosega le polovico dodane vrednosti in 
produktivnosti sosednje Avstrije, zaradi česar imamo nižje plače, podfi-
nancirane sisteme socialne varnosti in nižji BDP. V debati so se osredo-
točili na vprašanje, kakšen mora biti nov razvojni model Slovenije, da 
zagotovimo trajnostni in vključujoč preboj gospodarstva, znanosti in 
družbene blaginje. Pri tem je nujno, da se povečajo sredstva za razi-
skave in razvoj, ekonomska demokracija, okrepi podjetniška kultura ter 
kompetence, tudi v luči digitalizacije in novih tehnologij.

Razprava o vsakem od panelov je pokazala, da se kongres v veliki 
meri strinja s postavljenimi programskimi izhodišči. 

KONGRES 
SOCIALNIH 
DEMOKRATOV 
V VELENJU
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... za prizadevno delo in dosežke je  
OO SD Velenje prejela plaketo stranke,  

najvišje priznanje Socialnih demokratov ...

Del sprejetih programskih izhodišč je tudi načrt zelenih naložb, vre-
den preko 30 milijard evrov za naslednjih 10 let, za pospešena vlaga-
nja v socialno, energetsko, prometno, digitalno in razvojno infrastruk-
turo. Socialni demokrati želijo s tem v družbi začeti razpravo o nujno 
potrebnih investicijah, ki jih država potrebuje za razogljičenje energe-
tike, vzpostavitev trajnostne mobilnost z moderno železnico in javnim 
potniškim prometom, pospešitev vlaganj v znanje, raziskave in razvoj. 
Ob ohlajanju gospodarske rasti je to tudi fiskalni stimulus, da v času 
(še vedno) nizkih obrestnih meri v naslednjih 10 letih moderniziramo 
infrastrukturo z naložbami, ki odgovarjajo na vrsto družbenih potreb in 
imajo širše multiplikativne razvojne učinke. }

OBČINSKA ORGANIZACIJA SD VELENJE PREJELA PLAKETO 
STRANKE, NAJVIŠJE PRIZNANJE SOCIALNIH DEMOKRATOV

Občinska organizacija SD Velenje je 
na 12. Kongresu Socialnih demokratov 
za prizadevno delo in dosežke prejela 
plaketo stranke, najvišje priznanje Soci-
alnih demokratov. Nagrado je v imenu 
vodstva in članov organizacije prevzela 
predsednica Občinske organizacije Vele-
nje, podpredsednica Socialnih demokra-
tov in ministrica za pravosodje Andreja 
Katič: »Za razvoj in uspeh socialne demo-
kracije v Velenju imata izjemne zasluge 
ustanovna člana SD in legendarna župa-
na Velenja Srečko Meh in Bojan Kontič. 
Brez njunih idej in energije Velenje danes 
zagotovo ne bi bilo takšno, kot je – uspe-
šno, urejeno in mesto številnih priložno-
sti. Iskrena hvala!« }

Glavni tajnik 
Socialnih demokratov  
Dejan Levanič

»Velenje - mesto, katerega razvojno vizijo je 
pred več kot 60 leti začrtal njegov načrtovalec 
Nestl Žgank z besedami, da naj imajo »...rudarji, ki 
preživijo pol dneva v temnih nedrjih zemlje kar se 
da svetla in sončna stanovanja …« - je danes sim-
bol socialne demokracije, primer najboljše prakse 
uresničevanja obljube, ki jo je - pred več kot stole-
tjem - delavnim ljudem dala socialna demokracija.

Ta svet krivičnosti razbijmo, do tal naj boj ga naš 
podre in Velenje krasno ti si zdaj, zares kot pra-
vi raj. Besedilo internacionale in velenjske himne 
»Graditeljem Velenja« tako že desetletja z roko v 
roki predstavljata model rasti in razvoja, iz katere-
ga se iz dneva v dan rojeva, nekdaj Titovo, danes 
pa Velenje - najboljši dom novi generaciji gradite-
ljev.

Uspešna zgodba ni nastala in se ne razvija sama 
od sebe. Strategi, delavci, vizionarji in snovalci 
imajo imena in priimke. Skupni imenovalec vseh 
pa je SD Velenje. Občinska in območna organizaci-
ja, ki že od osamosvojitve Slovenije in prvih demo-
kratičnih volitev vztrajno oblikuje podobo mesta, 
sooblikuje sodobnost Socialnih demokratov in je 
trden in nezamenjliv del naše stranke. SD Velenje 
je steber, na katerega smo vedno računali, steber, 
na katerega smo se lahko vedno oprli, zvesta in 
močna organizacija, ki je stranki dajala energijo, 
voljo, glasove in ideje, tudi v časih, ko je bilo naši 
stranki najtežje.

Ob koncu osemdesetih let, ko se je organizira-
nje Zveze komunistov praktično sesedlo vase, ko je 
dejansko v trenutku odmrlo partijsko organiziranje 
in so se po novih strankah razbežali vsi, ki so bili 
komunisti le zaradi lastnih koristi, se je tudi sociali-
stični čudež - Velenje - znašlo pred prelomnico, kdo 
bo prevzel vodenje mesta sredi okoljske katastrofe 
ob razpadli infrastrukturi nekdaj velike KPS.

Odgovornost sta prevzela Srečko Meh in Bojan 

Kontič. Skupaj s skromno ekipo tistih, ki niso bili 
komunisti, socialisti ali socialni demokrati zaradi 
lastnih koristi, ampak zato, da izpolnijo 100-letni 
boj delavskega razreda, sta odprla novo poglavje 
v razvoju Velenja. Namesto predaje sta se odločila 
za boj. Danes, 30 let kasneje, je Velenje sodobno 
mesto z velikimi razvojnimi ambicijami in solidar-
nostjo na prvem mestu. Vsak drugi Velenjčanka ali 
Velenjčan pa na volitvah svoj glas odda za SD. Za 
ljudi, ki so srce in vsakdan uspešne zgodbe, uteme-
ljene na trdem delu, vztrajnosti, tovariški zvestobi 
in odločenosti, da bo SD Velenje svoje obljube lju-
dem izpolnila. Vse in vedno.

Socialni demokrati Velenje so tovarišice in tova-
riši, na katere smo izjemno ponosni in skupaj z 
njimi, skupaj z njihovim znanjem in izkušnjami, 
želimo graditi socialno demokracijo, ki bo na nasle-
dnjih volitvah zmagala in uresničila svojo obljubo 
ljudem. Tako kot to počno v Velenju. Pa naj si gre 
za Bojana Škarjo, ki kot nevidni tovariš skrbi, da 
je organizacija že dve desetletji stalno v vrhunski 
kondiciji. Ali pa je tu Marjana Koren, sindikalist-
ka, borka za vrednote NOB, ali Slavko Hudarin, od 

katerega smo se mnogi učili sodobnih prijemov 
organizacije volilne kampanje, ali pa Dragica Povh, 
ki je toliko let svojega dela posvetila nadzornemu 
odboru naše stranke. Tu so Dimitrij Amon, Mitja 
Kontič, Peter Dermol, Jan Škoberne, ljudje, brez 
katerih Mladi forum ne bi bil tako legendaren kot 
je. Mnogi pripadniki mlade generacije naše stran-
ke so svoje zglede iskali prav v zgodbah mladih iz 
Šaleške doline.

Del SD Velenje so Srečko Meh, Bojan Kontič in 
Andreja Katič. Trojica, ki je srce velike zgodbe soci-
alne demokracije v Velenju, trojica ljudi, ki je naši 
stranki dala toliko energije, zanosa, idej in volje do 
spreminjanja, da lahko brez lažne iskrenosti reče-
mo: njihovo delo je vtkano v same temelje naše 
stranke. Kot graditelji Velenja so Srečko, Bojan in 
Andreja tudi graditelji naše stranke.

Njihovo delo je njihovo največje 
priznanje, naša zahvala pa motiv  
vsem nam, da celotna Slovenija 
postane trdnjava socialne demokracije. 
To zmoremo.« }
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... zmaga prinaša veliko odgovornost,  
vendar smo prepričani, da bomo z delom upravičili  

izkazano zaupanje volivk in volivcev ...

Kronološki pregled aktivnosti 
SD Velenje v letu 2019
Konec leta 2018 so zaznamovale lokalne 
volitve, na katerih je Bojan Kontič z 
59,58 % prepričljivo zmagal, osvojil 
tretji mandat in tako še naprej ostaja 
župan Mestne občine Velenje. Stranka 
Socialnih demokratov je dobila 43,14% 
glasov oziroma 17 svetniških mest ter 
s tem absolutno večino v občinskem 
svetu. Na dober rezultat smo resnično 
ponosni. Vnovična zmaga prinaša veliko 
odgovornost, vendar smo prepričani, 
da bomo z delom in uresničevanjem 
zastavljenega programa upravičili 
izkazano zaupanje volivk in volivcev.

Leto 2018 smo tako zaključili s slavnostno pri-
sego župana, svetnic in svetnikov ter praznično 
vstopili v leto 2019.

Februarja smo se članice in člani udeležili tradi-
cionalnega, tokrat že 21. Kajuhovega pohoda 
k Žlebniku, ki ga je organizirala Občinska organi-
zacija Socialnih demokratov Šoštanj v sodelovanju 
z Mladim forumom Šaleške doline in območnim 
združenjem ZZB za vrednote NOB Velenje. Slavno-
stni govornik na spominski slovesnosti pri Žlebnikovi 
domačiji v Zavodnjah, kjer je leta 1944 padel Karel 
Destovnik Kajuh, je bil Bojan Voh, podpredsednik 
Območnega združenja borcev za vrednote NOB 
Velenje.

Vodenje Strokovnega sveta za socialna in zdra-
vstvena vprašanja je februarja prevzela Janja 
Rednjak. Strokovni svet za socialna in zdravstve-
na vprašanja je eden od koordinatorjev projekta 
Viški hrane, ki ga izvajamo vse od leta 2014. Soci-

alni demokrati Velenje pomagamo pri prevzemu in 
predaji hrane, ki je pred iztekom roka uporabnosti 
in bi jo sicer trgovci ob koncu dneva uničili. Hrano 
prostovoljci vsak večer dostavijo v zbiralnico, nasle-
dnji dan pa jo strokovni delavci razdelijo socialno 
ogroženim posameznikom in družinam.

Mladi forum SD Šaleške doline je tudi letos orga-
niziral tradicionalno prireditev ob 8. marcu, 
dnevu žena. Tokrat smo si ogledali predstavo 
Pohujšanje v dolini šentflorjanski, ki jo je pripravila 
igralska skupina kulturnega društva Avgusta Hribar-
ja iz Doliča.

Članice in člani Socialnih demokratov Velenje so 
se aprila pridružili čistilni akciji Mestne občine 
Velenje in s svojim prispevkom pripomogli k lepše 
urejeni okolici.

Članice Ženskega foruma SD SAŠA so 14. aprila 
organizirale dogodek z naslovom Ženska arena: 
močna in odločna. Skozi sproščen pogovor so 
svoje zgodbe predstavile uspešne ženske iz lokalne 
skupnosti: Brigita Kropušek Ranzinger, direktorica 
Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje, Ire-
na Poljanšek Sivka, ravnateljica Osnovne šole Šalek, 
dr. Flora Cvetka Tinauer, direktorica družbe EBA, d. o. 
o., in Mojca Ževart, direktorica Muzeja Velenje.

Strokovni svet za socialna in zdravstvena vpraša-
nja SD Velenje je v torek, 14. maja 2019, v Knjižnici 
Velenje organiziral pogovorni večer o pravilni 
in varni uporabi zdravil. Pogovorni večer s stro-
kovnjakinjo Sabino Grm, direktorico zavoda Lekarna 
Velenje, in Alenko Centrih Ocepek, vodjo tehnolo-
ške priprave dela v podjetju PUP Saubermacher, je 

vodila predsednica Strokovnega sveta za socialna 
in zdravstvena vprašanja Janja Rednjak. Udeleženci 
pogovornega večera so dobili zanimive informacije o 
varni uporabi zdravil, o tem, kako ravnati z odpadni-
mi zdravili, kako jih ločevati ipd.

Strokovni svet za okolje in prostor SD Velenje že 
nekaj let ponosno skrbi za čebelnjak Socialnih 
demokratov Velenje, ki se nahaja v mestnem 
središču Velenja. Svoje delo oz. urbano čebelarstvo 
ali čebelarjenje, ki je vse bolj priljubljeno v večjih 
mestih, so maja predstavili na stojnici na Cankar-
jevi ulici, kjer se jim je pridružil tudi čebelar, ki je 
delil koristne nasvete. Za otroke je bila organizira-
na ustvarjalna delavnica, obiskovalci pa so lahko 
poskusili medenjake in medico.

7. maja 2019 sta v Velenju potekala Zbor član-
stva Občinske organizacije SD Velenje 
in Konferenca Območne organizacije SD 
SAŠA, na katerih smo izvolili novo vodstvo. Bojan 
Kontič se je poslovil od aktivnega vodenja občinske 

in območne organizacije, vendar še naprej osta-
ja član predsedstva SD Velenje. Nova predsednica 
Občinske organizacije SD Velenje je postala Andreja 
Katič, predsednik Območne organizacije SD SAŠA pa 
Peter Dermol. Zbori članstva so se zahvalili doseda-
njim vodstvom za odlično opravljeno delo in trud.

Krajevna organizacija združenja borcev za vre-
dnote NOB Ljubno je konec maja organizirala 40. 
tradicionalni pohod na Travnik, ki smo se ga 
udeležili tudi članice in člani SD Velenje.

Na stojnici z naslovom Ne pozabi – ponov-
no uporabi, ki smo jo Socialni demokrati Velenje 
organizirali junija na Cankarjevi ulici, smo opozarja-
li na odgovorno in premišljeno ravnanje s plastiko. 
Plastika je fantastičen material, a je zaradi dosto-
pnosti in neodgovorne uporabe postala eden izmed 
najhujših okoljevarstvenih problemov. Že z majhnimi 
koraki lahko veliko prispevamo k čistejšemu okolju! 
Z veseljem smo med ljudi razdelili okoli 300 trajnih 
vrečk, ki jih bodo občanke in občani lahko uporabili 
večkrat in tako prispevali k zmanjšanju onesnaženo-
sti s plastiko. Na stojnici se je predstavil tudi Center 
ponovne uporabe Velenje.

Ženski forum Socialnih demokratov SAŠA je 12. 
junija 2019 v Galeriji Velenje organiziral pogo-
vorni večer o pomenu aktivnega staranja 
prebivalstva in dolgotrajni oskrbi. Gostji 
pogovornega večera sta bili red. prof. dr. Brigita 
Skela Savič, znanstvena svetnica, in Violeta Potočnik 
Krajnc, direktorica Doma za varstvo odraslih Vele-
nje. Pogovor je vodila Aleksandra Vasiljević, svetni-
ca SD Velenje. Staranje je naraven proces, ki ga ni 
moč zaustaviti, zato je področje dolgotrajne oskrbe 
potrebno urediti s sistemskim zakonom.
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Gremo #skupaj #naprej

Vlado Vrbič ob 
dnevu refomacije

Več kot petsto let je minilo od tedaj, 
ko je Martin Luther javno oznanil teme-
lje protestantske vere, ki se je odtlej 
z vzponi in padci uspela obdržati in 
utrditi marsikje po svetu. Zato najprej 
vsem, ki ste intimno povezani s prote-
stantsko vero, najlepše želje ob dnevu 
reformacije.

Priznam. Priznam, da me je močno 
mikalo, da prepišem kar moj govor z 
osrednje prireditve ob dnevu reforma-
cije v Domu kulture leta 2009, torej 
pred natanko desetimi leti. Saj se vmes 
pravzaprav ni veliko zgodilo: samo 
velika svetovna gospodarska kriza, 
nekaj vojn in nekaj milijonov beguncev. 
No, pa morda to, da sta se leta 2016, 
po skoraj petsto letih, na nek način 
končno spravili katoliška in protestant-
ska cerkev.

A mi, ateistu po prepričanju, bržčas 
moja vzgoja – ki, kot me danes mnogi 
poučujejo, temelji na zahodnoevrop-
skem katoliškem duhu – ni dopustila, 
da okoli prinašam obiskovalce, ki mor-
da tistega govora sploh niste poslušali, 
prav gotovo pa si ga, tisti, ki ste ga 
slišali, niste zapomnili. Pravzaprav sem 
pred desetletjem največ govoril o lepoti 
našega jezika, o naši dobri državi, ki je 
poskrbela za visok knjižnični stan-
dard (mimogrede, ta delček bi danes 
vendarle moral malo spremeniti!), in 
nekaj sem povedal o strpnosti med 
ljudmi. Manj ali skoraj nič sem govoril 
o bistvu reformacije, ki seveda ni samo 
ali predvsem to, da naj vsi ljudje med 
cerkvenimi obredi uporabljajo materni 
jezik – čeprav je že to dosežek, ki je 
pomembno vplival na oblikovanje 
narodov.

Torej, 31. oktobra 1517 je Martin 
Luther, zgolj pet let po tem, ko je postal 
doktor teologije in profesor na univerzi, 
nabil na vrata cerkve v Wittenbergu, 
ali morda poslal po pošti nekemu 
cerkvenemu uradniku, 95 tez, ki so 
pomenile začetek reformacije, procesa, 
ki v bistvu traja še danes.

Branje teh 95 tez, roko na srce, 
za običajnega človeka ni ravno zelo 
zanimivo, jaz bi jih mirne duše skrčil na 
kakšnih deset. Govorijo pa predvsem o 
tem, da glava cerkve ni papež, ampak 
Jezus Kristus, in da pravo vero razkriva 
samo sveto pismo in ne dogme cer-
kvenih dostojanstvenikov. Da se človek 
približa bogu, ne potrebuje papeža. 
Hkrati pa v tezah ostro napada cerkve-
no pogoltnost in hinavščino, ki je preko 
prodaje odpustkov ljudem sporočala, 
da se je za grehe mogoče odkupiti z 
denarjem.

Od tu naprej se je zgodba razvijala 
dokaj hitro – teze so se razširile po 
Nemčiji, v letu dni po Evropi in Luther 
je seveda postal trn v peti cerkveni in 
posvetnim oblastem, ki so bile v tesni 
spregi. Tako izzvan je 95 tezam Luther 
sčasoma dodal še druga razmišljanja, 
ki so skupaj s prispevki nekaterih 
teologov postala jedro protestantskega 
gibanja, ki je preplavilo Evropo. 

V protestantski cerkvi so se uveljavila 
številna nova pravila – od molitev 
v domačem jeziku, večje svobode 
duhovnikov ob opravljanju obredov pa 
do ukinitve celibata, ki je papeževa, ne 
Kristusova zahteva. Kaj je pravzaprav 
bistvo protestantizma? V središče svo-
jih razprav je Luther postavil človeka, ki 
se mora držati osnovnih krščanskih vre-
dnot, kot so: ljubezen, potrpežljivost, 
dobrodelnost, ponižnost in skromnost, 
mirno reševanje sporov, neločljivost 
osebne in družbene odgovornosti, 
demokratični princip tudi v majhnih 
skupnostih, ljubezen do lastnega naro-
da in nacije brez zaničevanja drugih 
narodov, strpnost v versko in politično 
pluralni družbi, solidarnost, individuali-
zem … In seveda: Cerkev ni nadrejena 
posvetni oblasti, cerkveni dostojanstve-
niki lahko v skladu s cerkvenim pravom 
ukazujejo in kaznujejo le vernike, ki so 
prostovoljno pristopili k njihovi veri.

Danes je protestantska vera raz-
širjena predvsem po zahodni Evropi; 
v Veliki Britaniji je 80 odstotkov 
protestantov, v Nemčiji 60 odstotkov, 
na Nizozemskem 57 odstotkov, v skan-
dinavskih držav pa je protestantov celo 
do 95 odstotkov. Tudi na sončno stran 
Alp je, predvsem po zaslugi Primoža 
Trubarja, pljusknil val protestantizma, 
ki pa se je v večjem obsegu po krvavih 
obračunih obdržal le kakšnega pol sto-
letja, dokler ni bil skoraj izkoreninjen. A 
tudi pol stoletja je bilo dovolj, da smo 
dobili prve knjige v svojem jeziku in da 
smo se Slovenci prepoznali kot enoten 
narod.

Danes tukaj sedimo med 100.000 
knjigami, napisanimi v slovenskem 
jeziku, nastopajoči nam bodo pričarali 
Trubarja in njegov čas, zato tega dela 
mojega govora o pomenu Trubarja, 
knjige in branja izpred desetih let ne 
bom ponavljal.

Morda raje čisto na kratko osvežim, 
kaj se je z nekaterimi osnovnimi vre-
dnotami protestantizma (skromnostjo, 
ponižnostjo, solidarnostjo, strpnostjo, 
dobrodelnostjo, osebno in družbeno 
odgovornostjo) dogajalo v času med 
mojim starim in novim govorom.

Svetovna gospodarska kriza je razga-
lila vso bedo liberalnega kapitalizma, 
reveži so postali še bolj revni, bogati še 
bolj bogati. Gonja za denarjem je dobe-
sedno brezsramna in ne pozna meja. 
Tudi pri nas. V zadnjem desetletju smo 
zapravili, prodali ali ukradli še skoraj 
ves preostanek socialistične pogače. 
Na rob obupa smo porinili mnoge, 
ki nimajo dovolj za preživetje, tudi 
služba sama po sebi ne pomeni vedno 
življenja vrednega človeka. Ljudje so 
prepuščeni sami sebi ali dobrodelnosti. 
Borba za sindikalne in socialne pravice 
največkrat naleti na besedo varčevanje, 
ki pa je le ključ do besede profit. Ljudje 
so zgolj številke, roboti iz mesa in krvi, 
ki služijo najvišjemu bogu – kapitalu. 
Solidarnost med družbenimi sloji je le 
fraza, dobrodelnost pa – žal – nuja. 

In državljani Slovenije smo ljudje, ki 
radi pomagamo soljudem v socialni 
stiski. Hvala bogu, bom rekel in dodal: 
sram naj bo državo, ki reveže prepušča 
dobrodelnosti.

O mirnem reševanju sporov v zadnjih 
desetih letih ne gre izgubljati besed, 
človeštvo v tem času ni prišlo k pameti, 
gorelo je po vsem svetu. Na oblast so 
prišle najtemnejše verske sile, svetovni 
policaji so razrušili Libijo, razdejali 
Sirijo in Irak, z domov so v takšni ali 
drugačni stiski odšli milijoni beguncev. 
Kam? Največ v Evropo. In razdelili 
ljudi – na enem polu na tiste, ki imajo 
v prsih srce, in na drugi strani na tiste, 
ki imajo v prsih kamen. Smo postali 
zaradi plavajočih trupel in lačnih otrok 
kaj boljši ljudje, boljši svet?

Če me je bilo v zadnjih letih v Velenju 
česa res sram, me je bilo tega, da smo 
se sploh začeli spraševati, ali tujcem 
v stiski pomagati ali ne. To se nekoč v 
mestu priseljencev ne bi zgodilo. Tudi 
pred desetimi leti bržčas še ne, ko sem 
v nagovoru zapisal:

»V Velenju živimo predstavniki skoraj 
tridesetih narodov in narodnosti. Na 
ulici je dostikrat slišati pogovor v 
katerem od nekdanjih bratskih jezikov 
in marsikateri pripadnik slovenskega 
naroda se razburja, češ v Sloveniji bi 
res lahko govorili slovensko. Svojo 
velikost lahko številčno majhni Slovenci 
dokažemo le s svojim spoštovanjem 
drugačnosti. Naš skupni in uradni jezik 
je seveda slovenščina, a pustimo tudi 
drugim njihov jezik in kulturo. Še več, 
nenehno moramo razvijati ugodne 
pogoje, da bomo vse Velenjčanke in 
vsi Velenjčani še bolj negovali in cenili 
skupno in svojo kulturo, skupen in svoj 
jezik.«

Saj, morda pa le ni vse tako črno. 
Slovenski jezik je čudovit, imamo 
prelepe, klene domače besede, ki jim 
radi prisluhnemo, naj jih naštejem le 
nekaj: kali, je, mrčes, koder, navaden, 
ti, nagnati, moramo, prekleti, v, zatreti, 
prišel, ga, priseljenci …

In ko te iste klene, lepe domače 
besede po svoje razporedi bedno 
človeško bitje, ki si pod svoj umotvor 
navadno ne upa niti podpisati, lahko 
nastane tudi tole: Ti prekleti priseljenci 
so navaden mrčes, ki ga je treba v kali 
zatreti in nagnati od koder je prišel.

In potem se vprašam: Naj mar ta moj 
lepi slovenski jezik še ljubim in častim? 
Je to sploh še moj jezik? Ampak 
pustimo vojne, revščino in nestrpnost 
za trenutek ob strani, bodimo optimisti, 
verjemimo, da je reformacija res pro-
ces, ki še traja. Spomnimo se še enkrat 
gospoda Trubarja, učenega moža, ki ga 
danes skoraj nisem omenil, a sem ga 
imel ves čas v mislih. Dejal je: »Kdor 
ne ljubi vina, žensk in pesmi, bo ostal 
bedak celo življenje!« }

Socialni demokrati Velenje smo se konec 
avgusta pridružili čistilni akciji Mestne 
občine Velenje in Komunalnega podjetja 
Velenje. V želji, da bo naša okolica še lepša 
in prijetnejša, smo čistili mestne vpadnice in 
urejali brežine vodotokov. 

Članice in člani SD Velenje smo se v sobo-
to, 14. septembra, pridružili akciji Mladinske 
iniciative za tretjo razvojno os, ki je orga-
nizirala peto kolesarjenje po trasi bodoče 
hitre ceste. Akcija je letos potekala pod slo-
ganom HOČ'MO prvo lopato! Podžu-
pan Mestne občine Velenje Peter Dermol in 
direktor občinske uprave mag. Iztok Mori sta 
na Titovem trgu pozdravila kolesarje in pod-
prla prizadevanja iniciative za čim hitrejšo 
izgradnjo hitre ceste. S sprejetjem predloga 
poroštvenega zakona s strani Vlade Republi-
ke Slovenije je bil oktobra storjen pomemben 
korak k izgradnji tretje razvojne osi. Velenj-
čanke in Velenjčani bomo tudi v prihodnje 
bdeli nad potekom investicije in se zavzemali 
za čim hitrejšo izgradnjo celotne trase hitre 
ceste med Slovenj Gradcem in Šentrupertom. 

Strokovni svet za izobraževanje, kulturo 
in šport SD Velenje je konec septembra na 
prenovljeni trim stezi, ki je le streljaj iz cen-
tra mesta, pripravil športno druženje, na 
katerem so udeleženci pod strokovnim vod-
stvom fitnes trenerja iz NYC GYM spoznavali 
prenovljene telovadne postaje. 

Pečen kostanj in sladek mošt sta vedno 
zmagovalna jesenska kombinacija. Mesec 
oktober smo začeli s tradicionalnim 
kostanjevim piknikom na Cankarjevi 
ulici.

Novembra je v Velenju potekal 12. Kon-
gres Socialnih demokratov. Pouda-
rek je bil na trajnostni, socialni in razvojni 
preobrazbi naše družbe. Na kongresu smo 
definirali strateška izhodišča za delovanje 
v naslednjem desetletju, začeli proces pro-

gramske prenove in se na novo organizirali s 
spremembami statuta. 

Članice Ženskega foruma SD SAŠA so 26. 
novembra v Galeriji Velenje z dogodkom 
Le DA pomeni DA obeležile mednarodni 
dan boja proti nasilju nad ženskami. 

Gostja pogovornega večera je bila ministrica 
za pravosodje Andreja Katič, ki je predstavi-
la nujno potrebne spremembe kazenskega 
zakonika z vidika spolne nedotakljivosti.

Konec leta smo zaključili z dogodkom Mla-
dega foruma SD Šaleške doline ob svetovnem 
dnevu boja proti AIDS-u, na katerem smo 
občanke in občane ozaveščali o spolno pre-
nosljivih boleznih in odgovornem spolnem 
življenju. }
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... in danes postavljamo pogoje za sanacijo, 
danes postavljamo zahteve za primerno 

infrastrukturo za razvoj ...
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Ulica in hišna št.:   

Kraj:  

Pošta:  

Domači telefon/GSM:  

E-naslov:
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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! 
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