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Spoštovani Velenjčanke in Velenjčani,
pred vami je nova številka Info občana.
Minili sta dve leti od zadnje izdaje informatorja svetniške skupine, pa vendar smo se v teh
dveh letih težkega obdobja zagotovo srečali,
pogovorili in segli v roko. Izza mask smo skrivali nasmehe, s previdnostjo smo se rokovali,
skupaj premagovali izzive in vedno priskočili
na pomoč, kadar je to bilo potrebno. Težko je
strniti vse misli in dogodke preteklih dveh let
v nekaj stavkih, a je retrospektiva neizbežna,
če želimo usmeriti svoje misli in moči v izzive
prihodnosti. In dejstvo je, da so spremembe
edina stalnica v naših življenjih. Poleg korone,
ki je obrnila svet na glavo, smo se poslovili od
velikega človeka in prijatelja, župana, predsednika Območne organizacije SD SAŠA, državnega svetnika Bojana Kontiča, ki nas je na vsa-
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kem koraku učil, kako iz vsake situacije izvleči
najboljše ter v vsakem izzivu iskati priložnosti
za napredek družbe, za napredek Velenja. Večna slava in hvala mu za temelje, ki jih je postavil, in za vso predano znanje, zaradi katerega
optimistično zremo v prihodnost, ki mora
biti svetla: za naše otroke, dijake in študente,
rudarje, delavce, upokojence, za vse, ki živijo v
Šaleški dolini. Da, težki časi so za nami. Korona in vojna nedaleč stran od nas sta dokaz, da
nič v življenju ni absolutno. Nekaj pa je absolutna resnica. Čaka nas obdobje velikih sprememb: prestrukturiranje premogovnih regij
in pravičen prehod v brezogljično družbo, ki
pomeni tudi sprejem Zakona o postopnem
zapiranju Premogovnika Velenje in sistemsko
ureditev črpanja finančnih sredstev za ure-

sničitev vseh zastavljenih projektov, s katerimi bomo poskrbeli za obstoj doline in zagotovili delovna mesta z dodano vrednostjo našim
rudarjem. Zadnja, a ne najmanj pomembna
prelomnica so državnozborske volitve, od
katerih je v največji meri odvisen potek dogodkov na državni in lokalni ravni. Neštetokrat v
preteklosti smo dokazali, da smo kos vsem problemom, meni ljubši izraz – izzivom, le če smo
spoštljivi, složni in povezani. Ravno zato je,
kot nikoli do sedaj, najbolj pomembno, da (p)
ostanemo povezani v skupnih prizadevanjih
za drugačno, predvsem pa boljšo prihodnost.
Srečno, Velenje!
		

Aleksandra VASILJEVIĆ
vodja Svetniške skupine SD Velenje
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...prizadevamo si, da bi Velenje postalo primer dobre
prakse...kjer svoje priložnosti za življenje in ustvarjanje
najdejo tako mladi kot tudi mlada podjetja...

Peter
Dermol
»Z GLASOVI ZA ANDREJO IN
ZA JANJO BOMO V LJUBLJANI
ZAGOTOVO IMELI NAJBOLJŠI
SOGOVORNICI!«

Na nadomestnih županskih
volitvah leta 2020 ste bili
izvoljeni za župana Mestne
občine Velenje, kar je zagotovo
velika odgovornost. Kako vidite
zadnji dve leti, odkar vodite
Mestno občino Velenje?
Leta 2020, ko sem bil na nadomestnih
županskih volitvah izvoljen za župana
Mestne občine Velenje, sem mandat začel
že v času, ko smo se morali spopadati s
korono in številnimi neznankami okrog
tega. Kljub nepredvidljivim situacijam in
vsakodnevnemu prilagajanju načina dela
verjamem, da smo različne krizne situacije
uspešno reševali, seveda s skupnimi močmi
in v sodelovanju vseh pristojnih služb. Pri
tem nas je vodila misel, da je potrebno kar
najbolje poskrbeti za naše občanke in občane. In to je tudi moje vodilo pri delu vsak
dan. V času mojega županovanja smo realizirali več pomembnih projektov, s katerimi
si prizadevamo ustvarjati varno in kakovostno okolje za življenje in delo. Ne pozabljamo pa na socialne stiske in preko različnih
storitev, ki jih nudimo našim občanom, ki
potrebujejo pomoč, vsako leto namenimo
več kot en milijon evrov proračunskih sredstev.
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V Velenju se je v zadnjem
obdobju uspešno izvedlo kar
nekaj projektov. Katere bi
izpostavili?
Za preteklo obdobje se moramo pohvaliti
z novim parkom z razgledom – Visto, ki je
največji odprt prireditveni prostor v Sloveniji, Staro Velenje je zaživelo v novi podobi,
dodajamo nove vsebine, uspešni smo bili
pri izgradnji komunalne infrastrukture za
razširitev Poslovne cone Stara vas … Gre za
pomembne projekte, ki smo jih začeli snovati še v času našega bivšega župana Bojana
Kontiča. In vesel sem, da smo jih tako uspešno pripeljali do realizacije. Seveda smo v
letošnjem letu pred številnimi novimi izzivi. Začeli smo z gradnjo dveh regionalnih
kolesarskih povezav (proti Dobrni in skozi Hudo luknjo proti Mislinji), uspešno je
izvedena prva faza izgradnje tretje razvojne osi (odsek Gaberke v Škalah), začeli smo
z izgradnjo prizidka Varstveno delovnega
centra SAŠA, kmalu se začenjajo dela pri
obnovi Doma za varstvo odraslih Velenje.
Za dvig kakovosti bivanja v Mestni občini
Velenje ter vlaganja v življenjski nadstandard pa so pomembne tudi vse investicije v
komunalno infrastrukturo.

Nam lahko poveste kaj več o
predvidenih infrastrukturnih
projektih? Kakšno je stanje glede
tretje razvojne osi? Kdaj lahko
pričakujemo prenovo državnih
cest na območju naše občine?
Hitra cesta je nujna za napredek in gospodarski razvoj SAŠA regije, zato podpiramo
vse aktivnosti za čimprejšnjo izgradnjo.
Dela na odseku hitre ceste Velenje–Slovenj
Gradec tečejo v skladu z načrtovanim in že
v tem letu bomo na območju občine začeli z
deli v Škalah in na Konovem. V prihodnjih
dneh bo na vladi obravnavan medresorsko
usklajen poroštveni zakon za gradnjo odseka Šentrupert–Velenje, kar bo pospešilo
dela tudi na tem odseku. Zagovarjamo, da
se mora celotna trasa od Šentruperta do
Slovenj Gradca zaključiti in odpreti istočasno.
Glede rekonstrukcije državnih cest v
občini smo na vlado ter pristojna ministrstva že naslovili številne dopise, saj
se zavedamo, da so nekatere ceste nujno
potrebne obnove. Pričakujem, da bomo z
ministrstvom za infrastrukturo podpisali
dogovor o čimprejšnjemu začetku sanacije
državnih cest. Še letos upamo na širitev
ceste na vinskogorskem klancu, ureditev

krožišča pri Momaxu in začetek ureditve
ceste v Škalah. Aktivno pripravljamo projektno dokumentacijo za poglobitev podvoza pri Esotechu, s čimer bi mestno središče
razbremenili tovornega prometa. Dogovarjamo se tudi, da bi še letošnje leto začeli s
prenovo Šaleške in Kidričeve ceste.

Ena največjih težav predvsem
mladih, pa tudi drugih skupin
prebivalcev, je stanovanjska
problematika. Kakšni so načrti
na tem področju?
Mestna občina Velenje si z različnimi
aktivnostmi prizadeva, da bi Velenje postalo najboljša izbira za mlade, primer dobre
prakse – pilotno mesto, kjer svoje priložnosti za življenje in ustvarjanje najdejo tako
mladi kot tudi mlada podjetja. Verjamemo,
da bomo z dobrimi projekti in skozi proces
prestrukturiranja, ki nas čaka v prihodnjih
letih, za to ustvarili dobre pogoje. S povezovanjem, vzajemnostjo in pozitivno energijo
že sedaj skupaj odlično sodelujemo. Kot
župan mlade javno pozivam, da skupaj z
mestno upravo aktivno pomagate ustvarjati dobro prihodnost za vse ter sodelujete
pri projektih, ki jih pripravljamo na tem
področju. Velenje je tudi partner pri projek-
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...odkrito in naglas povem,
da sta to kandidatki, od katerih
zelo veliko pričakujem...
tu TalentMagnet, s katerim želimo preprečevati beg izobraženega kadra iz malih in
srednje velikih mest. Velenje kot eno izmed
osemnajstih evropskih mest razvija modele, orodja in načrte, ki bodo v pomoč pri
privabljanju talentov in ohranjanju transnacionalnih izkušenj in znanja v lokalnem
okolju.
Mestna občina Velenje je v zadnjem obdobju uspešno izvedla tudi več aktivnosti, ki
pomembno vplivajo na še boljšo kvaliteto
življenja mladih. Mladim smo tako za 50
odstotkov znižali komunalni prispevek,
sprejet je pravilnik o dodeljevanju stanovanj v najem mladim (razpis bo objavljen
predvidoma konec marca), več sredstev
namenjamo za sledenje ciljem lokalnega
programa razvoja delovanja mladih, mlade
aktivno vključujemo v razvojne projekte,
znesek enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka smo povišali za 100
% (sedaj znaša 300 evrov). Spodbujamo
delovanje SAŠA inkubatorja in podpiramo
mlade podjetnike, ki so na začetku svoje
karierne poti.
Prav tako imamo še več idej in optimističnih načrtov, s katerimi želimo izboljšati
stanovanjske pogoje za mlade. Za pozidavo
so v prihodnosti možnosti na Zlatem griču, večnamenski stanovanjski kompleks je
predviden na zelenici za velenjsko pošto in
še nekaj drugih možnosti se odpira.
Ne pozabljamo pa tudi na starejšo populacijo. Obstoječ Dom za varstvo odraslih
Velenje bo obnovljen, na Žarovi cesti bomo
še letos začeti z gradnjo novih oskrbovanih
stanovanj. In srčno verjamem, da bomo
uspešni pri uresničevanju zadanih ciljev.

Župan, zadnje dni se celotna
država, tudi Velenje, sooča z
dvigom cene ogrevanja. Zakaj
je do dviga prišlo? Kako
odgovarjate na očitke, ki letijo
na Komunalno podjetje Velenje
glede višjih cen položnic in
kakšna je prihodnost daljinskega
sistema ogrevanja v Šaleški
dolini?
V Šaleški dolini je cena toplotne energije med najnižjimi v Sloveniji tudi zato,
ker skušata lokalni skupnosti Velenje in
Šoštanj, kot edini občini, breme podražitve
v čim manjši meri prenesti na končne uporabnike – gospodinjstva, zato ceno že nekaj
let subvencioniramo. Za lajšanje težav pri
plačilih v Komunalnem podjetju Velenje
uporabnikom omogočajo tudi obročno plačevanje položnic. Prav tako smo z upravniki
večstanovanjskih stavb opravili razgovor,
kako še dodatno ukrepati pri zniževanju
stroškov za ogrevanje.
Komunalno podjetje je vzpostavilo
pisarno za svetovanje, v kateri bodo lahko
uporabniki komunalnih storitev pridobili
dodatne informacije glede obračuna svojih
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stroškov, pa tudi nasvet, kako privarčevati
na račun energetske sanacije in racionalnega obnašanja pri ogrevanju. Že sedaj je v
Velenju v okviru mreže ENSVET za občane
na voljo brezplačno strokovno svetovanje
o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih.
Prav tako bo treba spremeniti naš odnos
do ogrevanja, saj je po statistiki v Velenju
poraba toplote v povprečju 2-krat večja v
primerjavi z ostalimi mesti. Kot družba
moramo imeti cilj, da v naslednjih petih
letih na gospodinjstvo znižamo porabo
toplotne energije za vsaj 30 %.

nike, ki prihajajo iz našega okolja ter bodo
znali predstavljati in braniti naša stališča.
Najbolj zaskrbljujoča danes je neambicioznost države pri zagotavljanju nadomestnih delovnih mest v SAŠA regiji. Žal v
zadnjih letih nismo imeli nikogar iz našega
okolja, ki bi bil del vladajoče koalicije in bi
zagovarjal stališča pravičnega prehoda.
Zato smo morali večkrat povzdigniti glas
in se na daljavo boriti za svoj prav. In sedaj
imamo priložnost, da to spremenimo! Velikokrat sem priča, koliko energije in dela
gre v prazno, v nič, pri izvedbi posameznih

Nadaljujemo skupaj!
V preteklosti sem izpostavil tudi možne
nove načine toplotnega ogrevanja Šaleške
doline, ki jim bomo javnosti predstavili v
naslednjih mesecih. Vendar je potrebno
poudariti, da je projekt prenove ocenjen
na 130 milijonov evrov, česar pa občinski
proračun ne more zagotoviti, tudi če se
kot lokalna skupnost zadolžimo do največje zakonsko dovoljene meje. Kot sistemski
finančni vir sem že večkrat predlagal sredstva iz Sklada za podnebne spremembe.
Ampak tukaj je država tista, ki bo morala
nekaj storiti.

Ukrajinska kriza!
V Velenju smo se zelo hitro odzvali na krizo v Ukrajini in ponovno dokazali, da smo
mesto s srcem, da znamo stopiti skupaj in
pomagati. Organizirali smo humanitarno
akcijo zbiranja pomoči in prvi tovornjaki so
že odpeljali nujne stvari na najbolj ogrožena območja v Ukrajini. Smo v stalnem kontaktu z Uradom Vlade Republike Slovenije
za oskrbo in integracijo migrantov. Uradu
smo že posredovali število nastanitvenih možnostih za begunce. Organiziramo
humanitarne akcije zbiranja pomoči in smo
vedno znova presenečeni nad ogromnim
odzivom ljudi, ki želijo pomagati. Tudi sami
smo organizirali prevoze in naše prijateljske družine varno pripeljali iz Ukrajine.
Ponosen sem, da je tako in tudi v prihodnjih
dneh bomo naredili vse, kar je v naši moči,
da pomagamo ubogim ljudem.

Velenje je pred velikimi izzivi.
Kakšni so cilji in prioritete za
prihodnje?
Pred nami v občini so veliki, mogoče celo
največji izzivi. Pravičen prehod, zagotavljanje primerljivih nadomestnih delovnih
mest in okoljsko sprejemljivih toplotnih
virov. Vse to so cilji, ki bodo zahtevali veliko
sodelovanja, povezovanja in zaupanja. In
zato potrebujemo dobre politične sogovor-
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projektov v pristojnosti države. Za uspešno
izvedbo je potrebnega res veliko truda in
vztrajnosti. Zato sem še toliko bolj ponosen,
da nam je v zadnjem letu uspelo realizirati
zastavljene cilje, saj smo za to potrebovali
kar nekaj iznajdljivosti.

Pred nami je »supervolilno
leto«, saj bomo kar trikrat odšli
na volišča. Najprej aprila na
državnozborske volitve, jeseni na
volitve za predsednika države,
sledile pa bodo še lokalne volitve.
V letošnjem letu se bomo morali na volišča odpraviti kar nekajkrat. Zagotovo naše
odločitve o izbiri »pravih« predstavnikov,
ki bodo zastopali naše interese, niso lahke.
Predvsem pa ne smejo biti nepremišljene.
Zelo pomemben je razmislek tudi o tem, kaj
je najbolje za skupnost, za občino, za regijo.
Vsem dobro znan rek pravi, kar je daleč od
oči, je daleč od srca. Po mojem prepričanju
tudi daleč od ljudi. Ljudje pa smo pravzaprav najpomembnejši. Na nas je, da izberemo, kako želimo živeti. In te odločitve nam
nihče ne sme vzeti!
Iz izkušenj vem, da je cilje, ki bi pripomogli k skupnemu dobru, veliko lažje dosegati enotno, s prepričanjem in vedenjem, da
nismo sami. To je še toliko pomembneje
sedaj, ko smo v regiji pred pomembnim izzivom izstopa iz premoga. Marsikdo se tega
ne zaveda oz. si tega ne želi, a politika in
njene odločitve vplivajo na naš vsakdan, na
naše razmišljanje, na naša dejanja. Včasih
so sprejete odločitve storjene v za nas pravo
smer, a žal velikokrat tudi v smer, po kateri
ne želimo iti, saj vplivajo na kakovost našega življenja. Zato je zelo pomembno, ali celo
najpomembneje, da imamo v državni politiki na odločevalskih funkcijah posameznike,
ki bodo pri svojih odločitvah vedno mislili
na naše okolje, naše mesto in naš razvoj.
Posameznike, ki so nam pripravljeni prisluhniti in nas bodo slišali. To pomeni, da
so s srcem z nami, da želijo in znajo delati
za naše ljudi, za našo skupnost. Za boljši
jutri, za dobrobit vseh nas – Velenjčanov,
prebivalk in prebivalcev naše regije.

Na tokratni državnozborskih
volitvah bosta v 5. volilni enoti
kandidirali Andreja Katič in
Janja Rednjak...
Tako je! Socialni demokrati imamo kandidatki, ki jima zaupam. A hkrati vedno
odkrito in naglas povem, da sta to tudi kandidatki, od katerih zelo veliko pričakujem.
Sta pošteni, delovni, pripadni in imata
željo, ki ju bo gnala preko mej mogočega,
v zagotavljanje stabilne prihodnosti naše
doline. Brez obljub, z dejanji!
Z glasovi ZA Andrejo in ZA Janjo bomo v
Ljubljani zagotovo imeli najboljši sogovornici! Sposobni smo in zmogli bomo! Srečno
Andreja in Janja!

Od kandidatov Socialnih
demokratov pričakujete veliko,
kaj pa od bodoče vlade?
Od bodoče vlade pričakujem, da v koalicijsko pogodbo vključijo zaveze države,
vezane na pravičen prehod SAŠA regije
– zagotavljanje ustreznih finančnih virov
za nadomestna delovna mesta in zeleno
preobrazbo daljinskega ogrevanja Šaleške
doline.

Spoštovani župan, zanimivih tem
in vprašanj, ki bi jih bilo vredno
izpostaviti, je še zelo veliko.
Skupaj s Svetniško skupino SD
Velenje načrtujete v letu 2022
tradicionalno Koalicijo z občani,
v okviru katere boste obiskali
vse velenjske krajevne skupnosti
in mestne četrti. To bo zagotovo
dobra priložnost za srečanje in
pogovor z občankami in občani
o vseh aktualnih projektih
in načrtih, ki jih s sodelavci
načrtujete v prihodnje.
Koalicija z občani je tradicionalen projekt, v okviru katerega, s svetniki iz vrst
Socialnih demokratov in ožjimi sodelavci,
obiščemo vse ožje dele naše lokalne skupnosti – 19 mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Vabljeni! Vesel bom vseh vprašanj,
predlogov in pobud, ki jih bomo skušali v
prihodnje tudi uresničiti. }
Peter DERMOL
predsednik Območne organizacije SD SAŠA in
župan Mestne občine Velenje
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POGLEDI SVETNIŠKE

SD VELENJE

Delo svetnic in svetnikov
v preteklih dveh letih ni
ostalo neopaženo. Kljub
koronskim ukrepom
smo se redno sestajali
na sestankih svetniške
skupine, sprva preko
spletnih omrežij, ob
ugodnejši epidemiološki
sliki pa v živo, kjer smo
obravnavali gradivo za
posamezno sejo.

190 razprav na sejah Sveta Mestne občine
Velenje, podali več kot 15 pobud in zastavili
19 svetniških vprašanj. Vse kaže na to, da
dobro sodelujemo z občankami in občani
ter skupaj z njimi iščemo rešitve za posamezne težave v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.

V letu 2019 je bilo 6 sej Sveta
Mestne občine Velenje, pri
čemer gre izpostaviti 4. sejo,
ko je vodenje seje prvič prevzel
takratni podžupan Peter Dermol.

Posebno leto, leto 2020, nas je poskusilo
omajati, a so nas vsi izzivi naredili še močnejše in bolj povezane. Soočili smo se z izgubo prijatelja, tovariša, učitelja in župana
Bojana Kontiča, ki nas je globoko prizadela,
vendar smo vedeli, da moramo nadaljevati z delom tam, kjer je on zaključil. V letu
2020 je bilo 8 sej Sveta MOV, od katerih je
bila ena dopisna. V marcu tega leta je med
svetnice in svetnike Socialnih demokratov
prestopila Breda Kolar in tako smo zasedli 18 mest od skupno 33 v Svetu Mestne
občine Velenje. Prvič smo se v letu 2020
seznanili s strategijo prestrukturiranja
in se uprli premestitvi delavcev Gorenja v

Ljubljano. Po nadomestnih volitvah 11. 10.
2020 je vodenje sej prevzel novoizvoljeni
župan Peter Dermol.

V šestih sejah sveta Mestne
občine Velenje v letu 2021 smo
se soočili s pomembnimi temami,
zavzeli stališča o sosežigu SRF
v Teš, podprli in sprejeli odlok o
subvencioniranju komunalnega
prispevka za mlade in pravilnik o
dodeljevanju stanovanj v najem
mladim.

O

d leta 2018 smo svetnice in svetniki Socialnih demokratov Velenje aktivno ter konstruktivno
sodelovali v razpravah na sejah Sveta
Mestne občine Velenje, postavljali pisna
in ustna vprašanja ter pobude, ki izhajajo
iz potreb lokalnega prebivalstva in se večinoma nanašajo na dvig kakovosti bivanja v
mestnih četrtih in krajevnih skupnostih:
varnost v cestnem prometu, ureditev/sanacija cestišč, urejanje in čiščenje okolja …
V zadnjih dveh letih smo opravili več kot
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Koronakriza je pokazala marsikatere
napake v sistemu, prinesla pa tudi številne spremembe, tako za nas, zaposlene
v zdravstvu, kot tudi za naše občanke
in občane. Javno je znano, da v Sloveniji
zdravnikov primanjkuje. Smo v situaciji, ko zdravniki izbirajo službe tam, kjer
imajo boljše pogoje za delo. Poudariti
moram, da je po zakonu koncesija del javnega zdravstva in ne pomeni privatizacije
zdravstva, plačevanja zdravstvenih storitev. Glede podeljevanja koncesij bo zagotovo opravljena še kakšna širša razprava.

Največja investicija v letošnjem
letu na področju družbenih
dejavnosti je zagotovo Urbani
park, ki bo obsegal 2 tisoč
kvadratnih metrov velik skate
park, dve igrišči za ulično
košarko in 1.300 kvadratnih
metrov veliko balvansko
dvorano.
Vrednost investicije je ocenjena na
1.455.000 evrov. Je pa na tem področju
odprtih še več investicij; izvajamo dela za
pridobitev bivalne enote Varstveno delovnega centra SAŠA, zgradili bomo prizidek k Centru za vzgojo, izobraževanje in
usposabljanje Velenje, kmalu se bo začela
rekonstrukcija Doma za varstvo odraslih
Velenje. Želimo si tudi energetske sanacije Zdravstvenega doma Velenje, čakamo
razpis ministrstva za satelitski urgentni
center, za katerega tudi računamo, da ga
bo Velenje imelo čez nekaj let, in še bi lahko naštevala.
Velenje je mesto priložnosti in teh priložnosti bo tudi v prihodnje še veliko. Smo
tudi mesto s srcem in imamo ogromno
srčnih ljudi. Pomagamo, ko le lahko, se
povezujemo in sodelujemo.

Čakajo nas velike spremembe,
čaka nas prestrukturiranje regije
zaradi zaprtja premogovnika. In
v Velenju računamo, da bomo s
pomočjo države lahko realizirali
mnoge načrte in projekte,
s katerimi želimo v Velenju
ustvariti nova delovna mesta z
višjo dodano vrednostjo.
Prav tako pa naša občina aktivno izvaja
več ukrepov, s katerimi želimo preprečiti odhod mladih v službe v večja mesta
ter spodbuditi vračanje Velenjčanov po
šolanju nazaj. Verjamemo, da bo za dobro
zaposlitev in kakovostne pogoje življenja
v Velenju res dovolj priložnosti. }
Aleksandra Vaslijević
vodja Svetniške skupine SD Velenje

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si
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SVETNIKI SD VELENJE z
ANDREJO KATIČ in

JANJO REDNJAK
O POMEMBNIH
TEMAH ZA
NAŠO LOKALNO
SKUPNOST

Predsednik Republike Slovenije je razpisal
redne volitve poslank in poslancev v Državni
zbor Republike Slovenije. Na volitvah, ki bodo
v nedeljo, 24. aprila 2022, bosta v 5. volilni
enoti, kamor spada tudi Velenje, na
listi Socialnih demokratov kandidirali
Andreja Katič v 7. volilnem okraju in
Janja Rednjak v 8. volilnem okraju.

Z

avedamo se, kako pomembno je imeti dobre sogovornike,
ki bodo pobude in ideje iz lokalne skupnosti lahko prenesli na državni nivo, zato so se svetnice in svetniki Socialnih demokratov Velenje z Andrejo in Janjo pogovarjali
o pomembnih temah za Velenje in našo lokalno skupnost.
Prepričani smo, da se bosta, če bosta izvoljeni v državni zbor,
po svojih najboljših močeh zavzemali za razrešitev prepoznanih problemov in predlogov.

»Naslednjo vlado, našo vlado, čakajo zahtevne
naloge, ki jih ne bo mogla reševati z obljubami.
Potrebovala bo najboljši načrt in odlično ekipo.
Socialni demokrati imamo oboje: ekipo z
načrtom,« je poudarila predsednica stranke
Tanja Fajon na programski konferenci
Socialnih demokratov, ki je potekala konec
februarja v Ljubljani in na kateri smo
Socialni demokrati sprejeli volilni program.

Andreja in Janja sta del te ekipe z načrtom.
V 5. volilni enoti v Velenju bosta zastopali barve Socialnih demokratov.

ZAKAJ STA SE ODLOČILI KANDIDIRATI?
 Andreja Katič
Moje videnje razvoja Slovenije je
popolnoma drugačno od smeri, v
katero gremo danes. Temelji na demokratični družbeni ureditvi, s spoštovanjem človekovih pravic, svobode
medijev in vladavini prava. Na skrbi
za doseganje enakosti spolov, spoštovanja različnosti, solidarnosti, skrbi
za sočloveka, dialog.

Andreja Katič: »Ne
mislim pristati na
družbo, kjer vladata
strah in jeza, kjer
se ustvarja vse večji
razkorak.«

Nočem Slovenije, kjer bi te demokratične vrednote izginile. Ne mislim
pristati na družbo, kjer se neenakost
krepi, kjer je razkorak med revnimi in
bogatimi vse večji, kjer se razraščata
korupcija in nepotizem. Ne mislim
pristati na družbo, kjer vladata strah
in jeza, kjer se ustvarja vse večji razkorak. Ne želim niti, da moja hči živi
v takšni družbi. In tudi večina ljudi,
ki jih poznam, si tega ne želi. In verjamem, da bodo to pokazali tudi s tem,
da bodo šli na volitve ter izbrali drugačno pot.
V 7. volilnem okraju 5. volilne enote bo
kandidirala Andreja Katič.
V 8. volilnem okraju 5. volilne enote pa
bo kandidirala Janja Rednjak.

Izpostavila je tudi ključne programske točke: »Največ 30
dni za obisk pri zdravniku specialistu, zagotovitev osebnega
zdravnika in krepitev javnega zdravstva. Vsaj 700 evrov pokojnine in demografski sklad za celovito oskrbo. 10 tisoč najemnih stanovanj in regulirane najemnine. Postopen prehod na
32-urni delovni teden. Brezplačna hrana za šolarje in brezplačen vrtec. To lahko naredi le ekipa z načrtom. To niso
obljube. To je prihodnost, ki smo jo Socialni demokrati
sposobni zagotoviti z novo vlado.« }
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 Janja Rednjak
Vedno manj je medsebojnega spoštovanja in razumevanja, preveč dejanj nasilja in ustrahovanja, ki so zagrešena
nad posamezniki, ki uveljavljajo svojo svobodno mišljenje
in izražanje, zato Slovenija potrebuje korenite spremembe.
Strpnost, solidarnost, pravičnost, medsebojno spoštovanje, prostovoljstvo so zame vrednote, nujne za sobivanje na
primerni kulturni in socialni ravni. To so vrednote socialne
demokracije, ki jih tudi sama živim in udejanjam.
Sem mama, žena, socialna demokratka, svetnica v svetu
Mestne občine Velenje. Sem aktivna ustvarjalka političnega življenja na lokalni in državni ravni. Skrb za ljudi in
želja po korenitih spremembah v Sloveniji, ki bodo omogočale ljudem človeku dostojno življenje in lepšo prihodnost,
so me pripeljale do odločitve, da kandidiram za poslanko v
državnem zboru. Imam dovolj energije, znanja in izkušenj,
da s svojim delom in čisto preteklostjo brez političnega
nahrbtnika pripomorem k boljšemu življenju in prijaznejši
in napredni družbi.
Kot prostovoljka in koordinatorka namreč na terenu med
ljudmi pogosto slišim zahteve po korenitih spremembah v
Sloveniji. Zahteve so več kot upravičene, ker sedanja vlada
vodi Slovenijo v napačno smer. Ljudje si želimo drugačno
Slovenijo, združeno v sedanjosti in obrnjeno v prihodnost.

ŠOLSTVO MORA OSTATI
JAVNO

I

zobraževanje in znanje je živa kategorija, ki se nenehno
spreminja in razvija, zato nas vedno znova postavlja pred
nove izzive. V Mestni občini Velenje imamo na področju
izobraževanja na vseh ravneh visoke standarde in odlične pogoje. Pa naj gre za predšolsko vzgojo, kjer je v vrtcih
dovolj prostora za vsakega malčka, za osnovno primarno
izobraževanje, ki daje dobro popotnico za nadaljnje poklicne poti in kasneje za specifična znanja, potrebna za opravljanje nekega poklica, ali za zamujene priložnosti in neizživeta področja, ki jih ponuja šolanje na ljudski univerzi in
univerzi za tretje življenjsko obdobje. Učenja željni lahko
razvijajo posebne nadarjenosti v glasbeni šoli, raziskovalnih dejavnostih, v športnih klubih in kulturnih društvih.
Izobraževanje ima v Mestni občini Velenje mesto, ki mu pri-
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Janja Rednjak: «Ljudje
si želimo drugačno
Slovenijo, združeno v
sedanjosti in obrnjeno
v prihodnost.«

tiče. Ustanoviteljica namreč javnemu šolstvu, dostopnemu
vsem, ne glede na to, iz kakšnega socialnega in lokalnega
okolja šolajoči prihajajo, nudi sredstva za bogate nadstandardne vsebine in programe ter zagotavlja javnim zavodom
varne pogoje za nemoteno delo. V proračunu smo tem dejavnostim vedno zagotavljali potrebna sredstva in sprejemali
pravilne in razumne odločitve. }
svetnica SD Velenje
Irena Poljanšek Sivka

Irena je izpostavila,
da mora šolstvo ostati
javno. Kar nekaj pobud
posameznih političnih strank
je že bilo, da se področje šolstva
privatizira. Kaj menita o tem?

 Andreja Katič
Kakovostne in vsem dostopne javne storitve so ključ za
vključujoč razvoj in enake možnosti vseh. Sem zagotovo sodi
tudi javno šolstvo. Družba se hitro spreminja. Vsak dan smo
priče napredku na različnih področjih. Šolski sistem, kurikulum, se mora posodobiti ter odgovoriti na izzive, ki bodo
pred nami v prihodnjih letih. Kakšna znanja, veščine in
kompetence bomo potrebovali? Kakšna je prihodnost del?
Kje bo umetna inteligenca? Zagovarjam brezplačni vrtec
za vse otroke. Ne na način, da breme pustimo na občinah,
temveč, da to prevzame državni proračun. Brezplačni vrtec
za vse otroke po ocenah računskega sodišča državo stane
okoli 94 milijonov evrov. Zagotovili bomo tudi brezplačno
šolsko prehrano in učne pripomočke za vse otroke ter vsem
dostopno kakovostno javno izobraževanje vseh skozi celotno življenjsko obdobje. To si lahko in moramo privoščiti.

 Janja Rednjak
Svet se spreminja in z njim se pospešeno spreminja tudi
slovenska družba. Zavedam se, da je potrebno spodbujati
uvajanje sodobnih pristopov poučevanja in učenja, a to lahko udejanjimo le s krepitvijo javnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Kot družba se moramo naučiti sprejemati drugačnost, jo spoštovati in tudi ceniti kot del življenja. Zato
mora biti izobraževalni sistem obvezno dostopen vsem,
prav tako mora zagotavljati enake možnosti vsem otrokom
in mladim. Zavzemala se bom, da bodo nadstandardni programi v osnovnih šolah dosegljivi za vse učence; zavedati se
moramo, da si žal revščina in socialna izključenost slej ko
prej podata roko in nihče, prav nihče ne sme biti izločen iz
nadstandardnih programov. Potrebno je povečanje kapacitet v vrtcih Šaleške doline za vključitev vseh otrok, ki potrebujejo varstvo. Zavzemala se bom za pomoč staršem otrok s
posebnimi potrebami, ki obiskujejo klasično osnovno šolo,
in tistim staršem, katerih otroci obiskujejo Center za vzgojo
in izobraževanje. Potrebno je zakonsko urediti, da otroci s
posebnimi potrebami oziroma njihovi zastopniki dobijo več
podpore in svetovanja s strani države. Razširiti je potrebno brezplačen prevoz za dijake in študente, ki so bili doslej
upravičeni samo do subvencije. Država mora vsem učencem
in dijakom zagotoviti brezplačno šolsko malico. V Sloveniji
ne sme biti nobenega upravičenega razloga, da bi katerikoli
otrok trpel lakoto.
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IZOBRAŽEVANJE ZA
PRIHODNOST

S

krb za mlade, omogočanje optimalnih pogojev za
razvoj vseh, od najmlajših otrok v vrtcu do študentov,
je ena izmed prioritetnih nalog naše skupnosti. Izobraževanju tako na formalni kot neformalni ravni (klubi,
društva) posvečamo veliko pozornosti in to ni ostalo prezrto. Prizadevanja so prepoznana tudi v širšem okolju in MO
Velenje so podelili naziv »mladim prijazna občina«. Gre za
naziv, ki ga upravičujemo z vsemi dejavnostmi prav vsi, ki
kakorkoli delujemo na področju dela z mladimi.
Sama že skoraj tri desetletja svoj čas in aktivnosti usmerjam v skrb za mlade. Po mojem prepričanju so človeški viri
največji in najpomembnejši potencial za razvoj družbe.
Tako sem se našla v sodelovanju tudi v programih izobraževanja za starejše. Samo poklicno pot sem gradila najprej na
osnovnošolski ravni, sedaj z vso odgovornostjo in predanostjo delam s srednješolsko populacijo. Ob tem sem vseskozi aktivna pri izobraževanju odraslih na Ljudski univerzi
Velenje. Skozi sodelovanje s posamezniki, ki svojo izobraževalno pot končujejo ali nadgrajujejo kot odrasli, sem našla
novo perspektivo in potrdila prepričanje, da je izobraževanje pomemben steber celotne družbe.

Z velikim prepričanjem lahko zapišem, da
je v naši občini šolstvo dobro. Posebej me
veseli, da občina v določenih segmentih skrbi
tudi za srednješolce in študente, čeprav ni
ustanoviteljica teh javnih zavodov.
Na Šolskem centru Velenje naša občina finančno podpira:
prostovoljce, mlade raziskovalce, nekatere tematske projekte posameznih šol in sofinancira še mnogo organiziranih
aktivnosti za mlade.

V časih, kot so, ki niso nič kaj prijazni, so mladi še posebej
ranljiva skupina.
Skoraj dve leti poučevanja na daljavo, malo ali nič stikov
z vrstniki, vsakodnevne številke bolnih in tistih, ki so boj z
boleznijo izgubili, mladih ne navdajajo z optimizmom.
Profesorji so pred izzivom, kako mladim omogočiti čimbolj »normalno« izobraževanje oz. srednješolska leta. Z
osebnim entuziazmom in veliko delovne vneme smo večinoma našli poti, da smo pouk izpeljali na najboljši možen
način. To nam potrjujejo tudi uspehi nekaterih dijakov.
Situacija, v kateri smo se znašli, je odprla nov pogled, vplivala na sistem vrednot in na ustvarjalnost.
Nekatere ideje smo lahko implementirali
v prakso in zgodile so se nove spodbudne
zgodbe, ki še enkrat kažejo na to, da smo
razvoj ljudje. Ena izmed izvirnih idej je
nastala na Gimnaziji Velenje. Gre za pobudo, da bi določene ure pouka imeli na prostem v mestnem parku ob šoli. Profesorji,
pobudniki te ideje, so se obrnili name. Ideja
je sama po sebi prinašala pozitivno ustvarjalno energijo, da sem jo z velikim veseljem
prenesla županu in Upravi MOV, ti so jo
takoj podprli. Tako je nastala učilnica pod
hrastom. Gre za projekt, v katerem se je najlepše pokazala podpora MOV in župana ter
medsebojnega sodelovanja v naši občini. Le
v takšnem pozitivnem, ustvarjalnem partnerskem odnosu se lahko realizirajo projekti v štirinajstih dneh, kolikor je trajalo,
da je nastala ta učilnica.
Ker se vse najboljše ideje same nadgradijo
in prinašajo le še boljše ideje, se je to zgodilo
tudi v primeru učilnice pod hrastom. Pouka
so se velikokrat, s pozitivno radovednostjo,
udeležili tudi mimoidoči in tako smo nenačrtovano soustvarili medgeneracijski pouk.
Dobrih idej in nujno potrebnih programov
v tako razgibani skupnosti, ki jo tvorimo mi,
ne more zmanjkati. Tako so se med drugim
name obrnili tudi profesorji športne vzgoje
na ŠCV, da bi po svojih močeh pomagala pri
realizaciji nujno potrebnega projekta v dobrobit dijakov zagotoviti potrebne rekvizite
za pouk športne vzgoje.
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Projekt zajema:
• uporabo travnatih površin za različne športne vsebine
in predvsem postavitev mobilnih igrišč za odbojko,
• nakup prenosnih elementov za postavitev odbojkarskih
igrišč (stojala, mreže, označevalni trakovi)
in je finančno ovrednoten na malo manj kot 6 000 evrov.

Župan je predlog projekta dal v proračun za
leto 2022 in bo realiziran. Vsi verjamemo,
da bo oživitev travnatih površin v samem
centru mesta prinesla še lepšo, zeleno, aktivno
oziroma rekreativno podobo našega mesta.
Najpomembnejše pa je dejstvo, da v teh časih mladim še
posebej primanjkuje prostočasnih športnih aktivnosti, ki
so pomembne ne samo za telesno, temveč tudi za duševno
zdravje.
Vsi zaposleni in dijaki Šolskega centra Velenje smo hvaležni županu in občinski upravi, da se vedno potrudijo najti
načine, da se realizirajo najboljše ideje. Ob tem pa upamo,
da bo država prepoznala nujno potrebo po prenovi šolskih
telovadnic in posodobitvi oz. novi postavitvi nekaterih
specializiranih učilnic in odobrila prepotrebna finančna
sredstva. Nemogoče je pričakovati, da bi to lahko zagotovila
občina.
V zadnjem času mnoge naše pogovore zaznamujejo prenekatera vprašanja. Vsi si želimo t. i. stare normalnosti. Na
področju izobraževanja pa se postavljajo prenekatera vprašanja, povezana s prestrukturiranjem premogovne regije.
Zaposlene tare skrb glede varnosti zaposlitev, razmišljajo, ali se bodo morali prekvalificirati. Skrb z njimi si na nek
način delijo tudi mladi, ki šele izbirajo svojo izobraževalno
in poklicno pot. Negotovost visi v zraku in otežuje odločitev.
A vsi si želimo isto, imeti varno eksistenco in biti srečni.

V našem mestu si tudi želimo, da bi se večina
osnovnošolcev odločila za izobraževanje v
domačem kraju. Da bi izkoristili vse v Velenju.
Da bi prepoznali vse napore in vizijo uprave
mesta, ki se trudi največ vlagati ravno v
področje razvoja, izobraževanja in iskanja
dobrih družbenih rešitev. Cilj vseh nas je, da se
mladi po končanem študiju vrnejo v dolino in
doma uresničijo svoje potenciale.
www.sd-velenje.si
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...prioritetni projekt izgradnja
Urbanega parka Velenje, v katerem bo
skate park s pripadajočo opremo, igrišči...
Ob tem se odgovorni že ukvarjajo z izzivi, ki jih je prinesel nov čas. Razmišljanja in raziskave so usmerjene v
vprašanja, katere poklice potrebujejo
mladi oz. jih bodo potrebovala podjetja v naši Savinjsko-šaleški regiji.
Ta in še druga vprašanja so spodbudila MO Velenje v organizacijo Generacijskega foruma – Izobraževanje prihodnosti, ki so se ga udeležili vsi deležniki, ki so
kakorkoli vključeni v vzgojno-izobraževalen proces. Mladi so se v dogodek še posebej aktivno vključili, kar prinaša upanje in
dokazuje, da je Velenje še vedno mlado in
napredno mesto, ki raste.

Socialni demokrati v Velenju se
zavedamo, da je javno šolstvo
temeljna ustavna pravica
posameznika naše države
in to dejstvo vseskozi javno
podpiramo in zagovarjamo.
Zavedamo se, da je izobraževanje temeljni člen družbe oz. da nas izobraževanje
bogati kot posameznika, ki s svojim doprinosom oblikuje družbo, v kateri živi.
Velenje, srečno in strpno še naprej! }
svetnica SD Velenje
mag. Karmen Grabant

Srednješolsko in
univerzitetno
izobraževanje
je v pristojnosti
države,
ne lokalnih
skupnosti.
Kako izboljšati
sodelovanje med
državo in občinami
na tem področju, saj
občine – razen svojih
predstavnikov v svetih
zavodov šol – vpliva
nimajo?

potrebno tudi v pripravo vizije ter konkretnega načrtovanja razvoja, da jim bo lažje sprejeti odločitev za nadaljnje šolanje.
Z ustrezno štipendijsko politiko, pa tudi
omogočanjem opravljanja pripravništva,
prakse, občasnega dela jih je prav tako
možno usmerjati v določena področja, kjer
kadrov primanjkuje. Že med najmlajšimi je
potrebno spodbujati raziskovanje in podjetniški duh ter jim omogočiti s finančnimi
ter drugimi spodbudami začetek podjetniške kariere.

 Andreja Katič

Pozabiti pa ne smemo na
vseživljenjsko izobraževanje,
na pridobitev dodatnih
znanj in kompetenc za vse
generacije. Zlasti seveda ob
zapiranju premogovnika ter
z njim povezanih delovnih
mest v prihodnjem obdobju
prestrukturiranja.

Glede na nadaljnjo vizijo razvoja doline
ter Savinjsko-šaleške regije je potrebno
danes načrtovati spremembe v izobraževanju. In to je potrebno v sodelovanju, najprej z gospodarstvom, pa tudi na podlagi
analize potrebe po kadrih na posameznem
področju. Mladim je potrebno predstaviti obstoječe možnosti glede zaposlitev in
možne kariere tu v dolini. Vključiti jih je

Dobro pripravljeni viziji potrebnih prilagoditev ter nadgradnji obstoječih programov, pa tudi izraženi potrebi po novih,
mora slediti tudi ministrstvo, pristojno za
izobraževanje. Naš izobraževalni sistem je
žal znan po počasnih spremembah, zato je
potrebno z aktivnostmi, ki so se že začele s
pogovori glede prestrukturiranja, nadalje-

vati. Izkušnje imamo, saj smo v preteklosti
že skupaj s pristojnim ministrstvom postavili, npr. Medpodjetniški izobraževalni
center, Fakulteto za energetiko, Visoko šolo
za varstvo okolja. Danes že razmišljamo o
poklicih prihodnosti in za prilagoditev izobraževanega sistema bodo, tako načrtujemo, na voljo povečana nacionalna sredstva
kot tudi evropska sredstva. Spremembe
na področju izobraževanja so potrebne na
vseh ravneh, ne le v Velenju, in zato je sedaj
pravi čas za načrtovanje in spremembe
razvoja izobraževanja tudi v dolini. Nacionalni program za razvoj visokega šolstva je
potekel, a zakon o visokem šolstvu celostno
ni bil posodobljen, potrebno pa je olajšati
spreminjanje študijskih programov.

In pri tem ne smemo pozabiti,
da imamo nekaj izredno
uspešnih programov, ki jih lahko
nadgradimo ter povečamo
tudi število razredov. Če samo
izpostavim področje digitalizacije,
ki je eno izmed področij, ki
se najbolj bliskovito razvija, a
kadrov z ustreznimi znanji ni
dovolj. Dodatna sredstva za
razvoj digitalnih kompetenc bodo
na voljo na vseh ravneh vzgoje in
izobraževanja.

Nadaljujemo skupaj!
VELENJE JE MESTO, KI ZNA
PRISLUHNITI MLADIM

M

estna občina Velenje si na številnih področjih prizadeva prisluhniti mladim, jih aktivno vključevati v načrtovanje razvoja našega mesta in izvajati projekte, ki so bistvenega pomena za kakovost življenja
mladih Velenjčank in Velenjčanov. O temu priča tudi certifikat Mladim prijazna občina, s katerim se Velenje ponaša
že od leta 2012, sprejeta mladinska strategija, podpiranje
mladinskih organizacij …
Župan Peter Dermol je z mladimi in predstavniki mladinskih organizacij konec leta 2020 organiziral Generacijski
forum, na katerem smo govorili o stanovanjski problematiki, izgradnji Urbanega parka, izobraževanju, mladinski
infrastrukturi ... Da pa ni ostalo samo pri besedah, je župan
z ekipo stopil v akcijo in pripravil, mestni svet pa potrdil,
Odlok o znižanju komunalnega prispevka za mlade. Prav
tako je sprejet pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem mladim, mlajšim od 30 let. Pri prvem razpisu
letos bo predvidoma ponujenih 5 enot za mlade.

Na pobudo župana Petra Dermola smo
svetnice in svetniki v Svetu Mestne občine
Velenje v preteklem letu potrdili Predlog
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o enkratni denarni pomoči za
novorojence, s čimer se je za 100 % zvišal
znesek enkratne denarne pomoči staršem ob
rojstvu otroka, in sicer s 150 evrov na 300
evrov.
www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si

V proračunu za leto 2022 je prioritetni projekt izgradnja
Urbanega parka Velenje, v katerem bo skate park s pripadajočo opremo, igrišči za ulično košarko in zunanja ter notranja plezalna stena.

V Letnem kinu ob Škalskem jezeru se
pripravlja vse potrebno za postavitev objekta,
ki bo mladim in mladinskim društvom
omogočil lažjo in cenejšo izvedbo dogodkov
za mlade.
Mestna občina Velenje si z vsemi temi aktivnostmi prizadeva, da bi Velenje postalo najboljša izbira za mlade.

Menimo pa, da se na nacionalnem nivoju
premalo govori o stanovanjski problematiki
mladih. Predvsem o lažjem dostopu mladih do
stanovanj.
Med drugim nas je epidemija koronavirusa postavila
pred težko preizkušnjo. Ne glede na to, da je epidemija zdravstvene narave, čutimo in bomo čutili njene posledice tudi
na področju šolstva, sociale, gospodarstva … Epidemija je
zagotovo najbolj prizadela predvsem mlade, ti so prikrajšani za mnogo neponovljivih dogodkov in izkušenj. V času epidemije so se mladim znižali prihodki, potrebe po študentskem delu so bile nižje, zaradi izolacije se je okrepil občutek
osamljenosti – mladi so postali odtujeni, starejši osamljeni.
Mnogi izzivi na področju šolanja na daljavo so vplivali tako
na šolarje kot na mlade družine, ki so bile izpostavljene
stresu ob usklajevanju družinskega življenja in dela od
doma. Epidemija covida-19 in z njo povezani omejevalni

ukrepi so povzročili daljnosežne posledice na vseh ravneh.
Socialno, ekonomsko in čustveno okrevanje mladih mora
biti prioriteta države, saj bomo le tako preprečili nastanek
»izgubljene generacije«. }
svetnika SD Velenje
Dimitrij Amon in Tjaša Oderlap

Na nacionalnem
nivoju se ne govori
dovolj o stanovanjski
problematiki mladih.
Obdobje »koronakrize«
pa je izpostavilo še
stisko mladih na
drugih področjih,
šolanje na daljavo,
omejevanje stikov ter
druženja…

 Andreja Katič
Le redkokatera občina skrbi za položaj mladih tako kot
Mestna občina Velenje, in to na vseh področjih. Po tem smo
bili prepoznavni že dalj časa, v tem zadnjem obdobju pa se
je skrb za mlade še okrepila. Vesela sem, da so mladi slišani. In še bolj, da so aktivni, da imajo pobude, ideje, tudi
konstruktivne kritike. Skupaj z mladimi se mora zastavljati
nadaljnji razvoj. Za njih gre!
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...po vzoru Dunaja, model izgradnje 10.000
stanovanj, mladi so v njegovo podporo zbirali
podpise po vseh slovenskih krajih...

Socialni demokrati smo pripravili, po vzoru Dunaja,
model izgradnje 10.000 stanovanj, mladi so v njegovo
podporo zbirali podpise po vseh slovenskih krajih. Model
temelji na predpostavki, da npr. v Ljubljani v povprečju
najemnina za novo 65 m2 veliko stanovanje ne bo presegala 350 evrov na mesec. Izgradili bomo tudi nove študentske
domove. Zagotovili pravno podlago, da občine omejijo višino
najemnin. S spodbudami in projekti bomo olajšali mladim
vstop na trg dela ter omejili prekarno delo.
Zelo zaskrbljujoč je podatek, kako je epidemija poglobila
probleme na področju duševnega zdravja. Nasilje v družinah se je povečalo za 20 %. Oddelki otroške in mladinske psihiatrije so prezasedeni, programov pomoči in svetovanja po
različnih krajih po Sloveniji ni. Takoj je potrebno nasloviti
reševanje tega problema in pripraviti akcijske ukrepe, ki
bodo usmerjeni v preprečevanje in zmanjševanje stisk,
izboljšati sisteme zdravstvene obravnave, preventivnih
programov in informiranja. Ter odpraviti stigme – problem
je tu, naj nas ne bo sram, pogovarjajmo se odkrito o tem in
poiščimo pomoč. Še ena tema, ki mladostnikom povzroča
težave: spremeniti je potrebno način nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, da bo bolje ustrezal potrebam
in služil svojemu dejanskemu namenu. Mladim je potrebno
zagotoviti tudi večjo dostopnost do športnih in kulturnih
vsebin, npr. brezplačno šolo v naravi, pa brezplačni gledališki abonma ipd.

 Janja Rednjak
Individualizacija med mladimi v Sloveniji narašča. Mladi
večino časa preživijo ob poslušanju glasbe, aktivnem sodelovanju na spletu, ob športnih aktivnostih, medtem ko medsebojni pogovori iz »oči v oči« upadajo. Vsi vemo, da trenu-

tno razpisana študijska mesta ne sledijo
na praktično noben način potrebam trga
dela, zato je treba bolj povezati izobraževalni sistem, še posebej visoko šolstvo, s
potrebami trga dela. Med mladimi je tudi
vedno večji strah pred brezposelnostjo
in socialno nepravičnostjo. Odseljevanje
mladih še vedno narašča. Zaskrbljujoče
je, da so prekarne oblike dela med mladimi še vedno v zelo visokem odstotku. Zato
je potrebno sprejeti konkretne ukrepe za
odpravo prekarnosti in preprečiti zaposlovanje mladih v teh oblikah, ki vodijo
v revščino in omejevanje pravic iz dela
zaposlenih. Delavec mora dobiti za pošteno opravljeno delo pošteno plačilo. Administrativnih bremen, torej neupravičenega oviranja poslovanja, ki so posledica
neustreznih predpisov ali njihovega izvajanja v praksi, je še veliko več. Podjetja
poleg slabega izvajanja predpisov ovirajo
tudi nesmiselna besedila zakonov. Pogrešam sprotne analize in konkretne podatke o dejanskem
položaju slovenskih gospodarskih družb, saj so statistični
podatki preveč splošni. Potreben je učinkovit nadzor nad
izvajanjem predpisov, ki urejajo delo in zaposlovanje, ter
za predpise, ki urejajo obdavčitev dela in plačilo prispevkov za socialna zavarovanja. Zagotovo je težava prekarnega
dela povezana tudi z ustvarjanjem samostojnega življenja
mladih. Če nimaš primernega zaslužka, si ne moreš kupiti
svojega stanovanja, težko vzdržuješ družino, takšen način
življenja zagotovo ni želja mladih. V Mestni občini Velenje je
za mlade dobro poskrbljeno in vesela sem, da imamo razumevanje do mladih v vseh pogledih.

ZAŠČITA DEMOKRACIJE
JE ZAGOTAVLJANJE
ENAKIH POGOJEV ZA VSE
DRŽAVLJANE

D

emokracija je zelo širok pojem. Ena izmed komponent demokracije poleg »pravičnih« predpisov, ki
zagotavljajo enakopravne pogoje vsem državljanom,
pomeni po mojem mnenju tudi zagotavljanje enakih pogojev
za vse državljane. Slišani in upoštevani morajo biti vsi, tudi
obrobne skupine z omejenimi možnostmi, ki svojih pravic
ne morejo uveljavljati zaradi različnih omejitev ali okoliščin. Ena izmed pomembnih kategorij demokracije je vsekakor tudi finančna neodvisnost posameznika, zato mora
pravična demokratična družba zagotoviti človeka vredno
materialno osnovo tudi tistim svojim članom, ki za to zaradi osebnih okoliščin niso sposobni poskrbeti sami. Bogati
nikakor ne smejo biti privilegirani in revni ne prikrajšani!
Zato tudi sama podpiram vse ukrepe, ki so namenjeni zagotavljanju boljših pogojev za vse, ki so potrebni pomoči, posebej za invalide, otroke iz slabše situiranih družin, starejše
in osamljene. Mestna občina Velenje v vsakoletnih občinskih proračunih za tovrstne potrebe občanov namenja znatna sredstva in ponosna sem na to. Zato bom tudi v prihodnje z vsem srcem podpirala tovrstne aktivnosti socialnih
demokratov in opozarjala na to tudi SD na državni ravni, saj
v zadnjem času opažamo »hitre« popravke zakonodaje, ki
večkrat med vrsticami prinašajo poslabšanje demokracije
za tiste državljane, ki ne sodijo v »bogate elite«. }
svetnica SD Velenje
mag. Dragica Povh
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...krepiti je treba programe socialne aktivacije
in možnost vključitve na trg dela za dolgotrajne
prejemnike denarne socialne pomoči...
Bogati nikakor ne smejo
biti privilegirani in
revni ne prikrajšani!
Ena izmed komponent
demokracije pomeni
tudi zagotavljanje enakih
pogojev za vse državljane, meni
Dragica. Kakšno je vajino mnenje?

 Andreja Katič
Nikoli v zgodovini človeštva ni bilo toliko bogastva skoncentriranega v rokah peščice najbogatejših, niti v času
kraljev in kraljic ne. In programi političnih strank se razlikujejo prav v podrobnosti, komu da katera stranka prednost. Zagotovo bo potrebno preklicati škodljive in sporne t.
i. vladne podtaknjence v protikoronskih zakonskih paketih
(PKP). Zagovarjam državo in družbo, v kateri smo ljudje
deležni spodbud, da sežemo do neba, a če nam ne uspe, nas
varuje solidarnost socialne države. Da so vsem na voljo
javne, družbeno dogovorjene kakovostne storitve, ki jih
solidarnostno financiramo. In da lahko delamo manj, a bolj
produktivno ter več časa namenjamo sebi, družini in skupnosti, zato tudi zagovarjamo postopno uvajanje 32-urnega
delovnega tedna. Slovenija mora dvigniti produktivnost na
zaposlenega s krepitvijo vseh dejavnikov: kompetenc, inovacij, tržne učinkovitosti, institucij in naložb.
V Velenju si želimo s programi prestrukturiranja, ki so
pred nami, nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo
na zaposlenega in s tem kakovostnejša delovna mesta, bolje
plačana, z višjo tehnologijo in posledično višjo blaginjo. Če
hočemo imeti koristi od inovacij, moramo vanje prej vlagati, in to več kot sedaj. Večjo podporo moramo nuditi izvoznikom ter malim in srednjim podjetjem. Digitalizacija in z njo
spremenjena organizacija ter olajšan način dela so nuja.
Zagovarjam pomoč pri zelenem prehodu gospodarstva
in zmanjševanju onesnaževanja, spodbujanju trajnostnih
investicij. Človeški in finančni kapital sta po mojem mnenju enakovredna, podpiram delavsko delničarstvo in notranje lastništvo zaposlenih. Spodbuditi moramo solastništva
zaposlenih, zadružništvo, enotno pogodbo o zaposlitvi, pravice delavcev pri delitvi dobička. Predlagamo tudi uvedbo
minimalne plače vsaj 800 evrov neto, minimalne pokojnine
700 evrov neto ter varstveni dodatek vsem s pokojninami,
ki so pod pragom revščine. Z epidemijo smo spoznali delo na
daljavo, njegove prednosti in slabosti, razmisliti je potrebno o njegovi uzakonitvi, seveda ob spoštovanju pravice do
odklopa.

vanih stanovanj, oblikovanj družinskih skupnosti, dnevnih
centrov za odrasle, z nadzorom nad kakovostjo ter smotrno
uporabo sredstev neodvisnega demografskega sklada.

 Janja Rednjak
Edini način, ki omogoča uporabo digitalizacije, kot družbeni in razvojni dejavnik, je vključujoč način, ki ne bo pustil
nikogar zadaj. Tehnološki napredek mora biti dostopen
vsem in povsod. To lahko zagotovimo z dobro digitalno
infrastrukturo in ustrezno digitalno opolnomočenim prebivalstvom. Ne glede na to, kje živimo, koliko smo stari ali
kakšno izobrazbo imamo, mora vsak od nas imeti možnost
in tudi znati izkoristiti vse priložnosti, ki jih digitalizacija
ponuja.
V Sloveniji se še vedno soočamo s prepočasnim procesom
krepitve oskrbe in nastanitve invalidov v skupnosti. S podporo različnih socialnovarstvenih programov prispevamo
k večji socialni vključenosti uporabnikov v lokalno okolje in
širši družbeni prostor. V Šaleški dolini se bom zavzemala
za večje vključevanje invalidov na trg dela in razvoj storitev socialnega vključevanja in tukaj ne smemo pozabiti, da
imamo različne ranljive skupine – invalide, otroke in mladostnike z ovirami, osebe s težavami v duševnem zdravju,
starejše nad 65 let, mladostnike po zaključenem rejništvu
ali bivanju v zavodu in otroke s posebnimi potrebami. Prav
tako je potrebno zakonsko urediti zaščito invalidov pred
izgubo službe. Nihče v današnji družbe ne sme ostati brez
službe. In nikoli ne sme biti kapital vrednejši od delavca!

Posebno pozornost je treba nameniti starejšim, ženskam
in mladim, pri katerih so bile stopnje tveganja revščine
ali socialne izključenosti že pred krizo višje od povprečja
EU. Socialni transferji so še vedno pomemben dejavnik
zmanjševanja tveganja revščine. Krepiti je treba programe socialne aktivacije in možnost vključitve na trg dela
za dolgotrajne prejemnike denarne socialne pomoči preko
javnih del (zaposlovanje starejših od 55 let). Projekt socialna aktivacija ne sme biti odvisna od evropskih sredstev,
ampak mora biti v rednem programu Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnost. Zavedati se
moramo, da projekt pomembno prispeva k izboljšanju socialne problematike tudi v naši regiji, saj se skozi njega aktivno rešujejo socialne problematike posameznikov, veliko
pozornosti pa se namenja tudi informiranju, motivaciji in
podpori za opolnomočenje ter dvig različnih funkcionalnih
in delovnih kompetenc, socialne mreže, stikov in pridobivanje novih spretnosti in znanj. Cilj je doseči reaktivacijo in
integracijo posameznikov v družbene sisteme ter jih ponovno vključiti na trg dela. Delodajalec z vključitvijo v projekt
socialne aktivacije pridobi možnost, da svoj potencialni
bodoči kader nauči potrebnih znanj in si s tem zagotovi
delavca, ki ga potrebuje.

POTREBNO BO POVRNITI
UGLED DRŽAVE IN NJENIH
INSTITUCIJ

P

rebivalke in prebivalci Slovenije smo se 23. decembra 1990 na plebiscitu odločili, da uberemo svojo pot
v demokracijo. Glasovanje je pokazalo, da tako čuti in
želi kar 94,8 % prebivalcev Slovenije.
Težnja slovenskega naroda po svoji, samostojni državi je
bila prisotna že zelo dolgo. Vsako obdobje nekega naroda
je zgodovinsko pomembno in slovenska zgodovina se nikakor ni pričela pisati in dogajati leta 1991. Seže tja daleč do
najstarejših slovenskih zapisov na Brižinskih spomenikih,
ki so nastali med letoma 972 in 1039; obdobje Karantanije
in karantanskih knezov; prvih knjig, natisnjenih v slovenskem jeziku – Trubarjevih Katekizma in Abecednika leta
1550; boju Maistrovih borcev za severno mejo v letih 19181919; legendarnega partizanskega boja v letih 1941–1945
in tja do osamosvojitvene vojne leta 1991, ko smo Slovenci
vendar dočakali svojo državo – samostojno, demokratično
in neodvisno.

Žal se neenakost povečuje, vedno več je tudi revnih zaposlenih. Slovenija mora biti socialna država. Nadgraditi
moramo sistem, lahko po dobrih izkušnjah, jamstva za mlade. Država mora omogočiti dostojno plačano zaposlitev ali
možnost dodatnega izobraževanja ter prekvalifikacije. In
zagotoviti vsem dostop do univerzalnih temeljnih dobrin
(zdravstvene oskrbe, bivališča, vzgoje in izobraževanja,
javnega prevoza, pravne zaščite) – kot prvi korak k družbi
enakih izhodiščnih možnosti.
In seveda ne smemo pozabiti na solidarnost za enakost
med generacijami. Slovenija se stara hitreje kot večina
drugih evropskih držav. Živimo dlje, a položaj starejših, zlasti žensk se poslabšuje. Sprejet zakon o dolgotrajni oskrbi
potrebuje vsebine, ki jih sedaj nima, in vire financiranja.
Predlagamo novo socialno zavarovanje po progresivnem
modelu (več imaš, več daš) ter z upoštevanjem načela vsako
delo šteje. Na ravni celotne države bomo vzpostavili enoten
standard oskrbe na domu po enotni ceni in z enako dostopnostjo, kot javna mreža z vključevanjem nevladnih organizacij ter tudi prostovoljcev ter z uvedbo sodobnih oskrbo-
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Kaj kmalu po osamosvojitvi je novonastala oblast hitela
popraviti nekatere krivice, ki naj bi jih nekdanje vodilne
strukture storile. Vendar se je vse skupaj sprevrglo v en
sam revanšizem. Namesto da bi doseženo nadgradili, posodobili in kaj neuporabnega spremenili, smo pričeli spreminjati vse in graditi na novo. Iz socializma smo se čez noč
vrnili v najhujše obdobje gnilega kapitalizma, kjer kmetje in
delavci niso imeli nobene lastnine in ne pravic. Vse bolj smo
postajali samo še številke, matične številke na izkaznicah,
ne ljudje. Kar naenkrat smo dobili na deset tisoče nezaposlenih, ki so ostali brez osnov za preživetje, brez pravice do
dela, kar nam zagotavlja ustava, brez denarja za poplačilo
svojih stroškov (krediti, izobraževanje, stanarine, položnice, hrano ipd.). Nekateri celo brez minimuma človeškega
dostojanstva.
Imeli smo enega od najbolj razvitih zdravstvenih sistemov, kjer ni bilo čakalnih vrst, kjer je vsak bolnik ne glede
na materialni status dobil ustrezno in pravočasno obravnavo ter zdravljenje. Imeli smo vrhunske strokovnjake in
ogromno znanja. Sedaj pa imamo čakalne vrste že za navadni zdravniški pregled pri osebnem družinskem zdravniku,
kaj šele za obisk specialista, odhod v bolnico ali na prepotrebno operacijo. Sedaj so važne statistike, minimalizmi in
normativi.
Skoraj enako se nam je zgodilo s šolstvom in izobraževanjem. Imeli smo enega najbolj modernih sistemov izobraževanja, ki je bil dostopen vsem mladim iz kmečkih in delavskih družin, pa tudi mladim iz premožnejših družin, temu
sedaj ni več tako. Mladi brez finančnih sredstev se danes ne
morejo več šolati, študirati, dijaški in študentski domovi so
predragi, kadrovskih štipendij že dolgo ni več. Vsakodnevni stroški so marsikomu nedosegljivi, delo študentov pa
smo popolnoma razvrednotili in obdavčili.
Če pa se mladim že uspe prebiti skozi sistem izobraževanja in končati študij, pa zaradi napačne politike izobraževanja in kadrovanja ni primernih delovnih mest za posamezne profile izobrazbe.
Če smo nekoč poslušali Beograd, moramo sedaj poslušati in za vsako odobritev povprašati Bruselj. Zelo malo je
stvari, o katerih lahko samostojno in suvereno odločamo.
In sedaj se sprašujem, kje je tako želena demokracija, vladavina prava, enakost ljudi, svoboda govora … Ali se vse te
vrednote niso izgubile na podoben način, kot so se obljube
in želje slovenskega kmeta, delavca, intelektualca izgubile
po zmagi v drugi svetovni vojni. Samo tedaj je bila prisotna
bistvena razlika – v državi SFRJ so bile združene vse republike na tem območju, kjer so bile prisotne med njimi zelo
velike razlike. Da ne govorimo o svetovnih razmerah po največji moriji – drugi svetovni vojni.
Sedaj pa smo sami, v svoji samostojni državi in sami teptamo vse osnove demokracije, človekove pravice, pravico
govora, vse pravne postulate, kjer imamo na najodgovornejših mestih v podjetjih in vladi ljudi, ki so v sodnih postopkih
ali so celo že bili pravno močno obsojeni. Želimo spreminjati polpreteklo zgodovino, katero pozna in priznava celoten
demokratičen svet. Mali človek nima več nobenih pravic,
niti najosnovnejših – za golo preživetje kljub svojemu delu v
preteklosti (tudi 40 in več let). Ali nam ni to že nekam znano?
Vse preveč je sovražnega govora, nacionalizma, netolerantnosti, nestrpnosti in nesprejemanja drugačnosti,
natolcevanj, neresnic in zadnje čase celo blatenja lastne
države pred svetom. In to ne s strani nekih neukih, zaostalih ljudi, ampak s strani ljudi, ki trenutno vodijo to državo,
vodijo politiko te države in zapravljajo ugled te države v svetu. }
svetnik SD Velenje
Bojan Voh
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Kakšen je vajin pogled
na stanje demokracije,
pravne države in
svobode govora v naši
družbi? Kateremu
problemu sedanje družbe
bi primarno namenili
svoje delovanje? Kako bi lahko
najhitreje vsaj v neki meri povrnili
ugled države in njenih institucij v
očeh naših ljudi in v očeh svetovne
javnosti?

 Andreja Katič
1. Z uvedbo t. i. verbalnega delikta in s prvimi izrečenimi kaznimi zaradi tega smo glede demokracije v Sloveniji
verjetno dosegli dno. Temu smo vsak dan priča z obnašanjem predsednika vlade in (uradne ter neuradne, sedanje

in bivše) koalicije. Onemogočeno je aktivno državljanstvo;
žaljenja in blatenja na spletu in v režimskih medijih so deležni vsi, ki se ne strinjajo. Še zlasti smo na udaru ženske, npr.
Nika Kovač, Tatjana Bobnar, če nas, ki smo vključene v podporo delu nevladnih organizacij ali politiko, sploh ne omenjam. Napadi na kulturo, neodvisnost sodstva, ne imenovanje tožilcev, nefinanciranje STA, prevzem javnih medijev,
politizacija policije … Temelji demokracije so resno načeti
in upam, da se ne bo zgradba podrla. Slovenija je na prelomu, ali se želi razvijati v demokratično državo, kot imamo
zapisano v ustavi, ali pa v avtoritativno, po vzoru naše sosede Madžarske ali pa Poljske, s katerima smo v očeh evropske
javnosti v istem košu.
Takoj je potrebno zagotoviti neodvisnost medijem, ki so
četrta veja oblasti in čuvaj demokracije! Da nam vsem gledajo pod prste! Omogočiti je potrebno sodelovanje civilne
javnosti pri odločanju o vseh zadevah. Ponovno se zavezati
k vladavini prava in razveljaviti za demokracijo škodljive
predpise. Kot ministrica za pravosodje sem s pravosodnimi
deležniki v veliki meri že uskladila spremembe zakonodaje,
ki bo omogočila večjo učinkovitost delovanja sodišč. Sprejeti tudi zakon o žvižgačih, ki sem ga prav tako pričela pripravljati, ter podpreti organe pregona (tudi Evropsko javno
tožilstvo), da se odločno zoperstavijo kriminalu in korupciji. Sprejemanje predpisov mora biti transparentno, s pozivom po čim širši vključenosti v njegovo pripravo in navedbo
vseh, ki so sodelovali, ter objavo vsebin, ki so jih predlagali.
Sovražni govor je instrument, ki ohranja družbeno neenakost. Tehtati je potrebno med svobodo govora in sovražnim
govorom. Smernice so znane tudi iz prakse EU, temu morajo
slediti tudi v sodstvu. Ni pa dovolj le kazenskopravno varstvo, če se na sovražni govor vsi ne odzovemo, če ljudi ne
opozorimo na njegove negativne posledice, mu dopuščamo,
da se neovirano širi.
2. Prioritete mojega delovanja:
• Potrebujemo boljše zdravstvene storitve. Vemo, kako
zagotoviti dostop do specialista najkasneje v 30 dneh in
družinskega zdravnika vsem.
• V času, ki je pred nami, se bodo v Ljubljani sprejemale
verjetno najpomembnejše odločitve za Šaleško dolino.
Za uspešno prestrukturiranje in pravičen prehod Šaleške doline je nujno odlično sodelovanje med državnimi
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hrana ostaja in njeni viški povzročajo celo znatne toplogredne omejitve, med nami živijo lačni ljudje v mrzlih (če
sploh) stanovanjih, izločeni in pozabljeni. In tu, kjer bi
morali biti v samostojnosti svoje odločitve, da neenakosti,
nasilja v družini, revščine in lakote v svoji družbi ne bomo
trpeli, najbolj enotni, tu smo 30 let po odločitvi za samostojnost najbolj razočarali sebe in ideale, za katere živimo.
Pa vendar ne vsi. Z mnogimi med vami, ki danes berete
te vrstice, me povezuje želja pomagati sočloveku. Skupaj
vsakodnevno razdeljujemo viške hrane, skupaj se trudimo
za lepo in varno starost, skupaj želimo pomagati otrokom,
ki bi sicer na božični večer zaman zrli skozi okno in čakali
sani s severa. In ker vem, da je solidarnost med nami še živa,
ker vem, da velike večine ljudi ne zanima, kako obvladovati
medije, privatizirati podjetja in pobirati provizije od nedelujočih antigenskih testov, ampak kako pomagati sosedi, ki
ne zmore več skrbeti zase, pa mladim, ki imajo učne težave, in staršem, ki so v stiski, ker so, ne po svoji krivdi, ostali
brez dela in ne vedo, kako bodo jutri omogočili svojim otrokom življenje, kot ga imajo njihovi vrstniki.

in lokalnimi odločevalci, gospodarstveniki ter prebivalci. Imam znanje, izkušnje, poznam potrebe doline in moj
glas je slišan.
• Če ne bi bila članica vlade, verjetno hitra cesta oz. 3.
razvojna os še ne bi bila umeščena v prostor. Veseli me,
da se je pričela izgradnja, vendar je potrebno sočasno
pristopiti tudi k izgradnji ceste od Velenja do avtoceste.
Zakon, ki ureja poroštvo, je bil pripravljen že v času naše
vlade, sedanja vlada je z zamudo posredovala predlog v
parlamentarno odločanje.
• Za dejansko enakost spolov je potrebno še marsikaj spremeniti. Neenakost ne bo izginila sama od sebe. Posledice
vidimo v nedostopnosti mladim ženskam do zaposlitve
(zaradi pričakovane nosečnosti ali skrbi za otroke), v
večanju plačne vrzeli med spoloma in posledično manjši pokojnini, v slabših plačah poklicev, ki jih pretežno
opravljajo ženske. Zagovarjam uravnoteženo zastopanost spolov na vseh mestih odločanja in nadzora tako v
politiki, javnem sektorju kot v gospodarstvu… Predlog
zakona imam že pripravljen.

je prav vsak izmed nas za skupni cilj, za velike spremembe
na bolje, prispeval, kar je mogel. Za samostojno Slovenijo.
Takšno, ki bo trden člen svobodne Evrope, kjer bodo vladali
demokracija, vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic, solidarnost in enotnost v različnosti.
In marsikaj od tega smo v 30 letih, na katera smo in moramo biti ponosni, doživeli. Velike zmage naših športnikov,
izjemni dosežki naših znanstvenikov, pa najpomembnejši
dogodki vsakega izmed nas, ko smo videli, da naši otroci
potujejo in delajo svobodno, v svetu, kjer je pomembno znanje, sposobnost, marljivost in vztrajnost. Doživeli pa smo
tudi drugačne zgodbe, poraze in razočaranja. Ko so desettisoči ostali brez delovnih mest, ko smo zbirali sredstva za
operacije najranljivejših, ko smo se zavedli, da v svetu, kjer

Vem, da imam razlog za optimizem in vem, da sem z razlogom skupaj z vami lahko pogumna in odločena, da bo v našem
svetu prevladala enotnost dobrih in srčnih, ne pa pohlepnih in sebičnih. Ker smo tudi zato odšli iz Jugoslavije. Ne
zaradi srčnih in dobrih ljudi vseh narodov in narodnosti, s
katerimi smo znali lepo živeti. Ampak zaradi prepotentnih
voždov in pokvarjenih nacionalistov, ki so stiske ljudi želeli
izkoristiti za to, da bi nekdanji romarji v Jajce lahko postali
kapitalisti. Pa ne takšni, ki so s svojimi idejami in znanjem
dosegli velike spremembe in z inovacijami ustvarjajo visoko dodano vrednost. Ampak takšni, ki so si želeli prisvojiti
najboljša podjetja, privatizirati naše skupno dobro. Prav ti,
zaradi katerih mladi danes ne morejo do stanovanj, starejši
pa ne do dolgotrajne oskrbe.
Toda mi smo samostojni in želimo si velike spremembe.
Želimo srčno in solidarno državo delovnih ljudi. Takšno, v
kateri bodo svoje poti domov našli tudi tisti, ki so v ambiciji
biti najboljši v svetu brez korupcije in sovražnega govora,
odšli s trebuhom za kruhom. Slovenija je lahko naš skupni
dom, varen za vse, ki želimo pošteno živeti od svojega dela
in mirno, spoštljivo, skupaj s svojimi sosedi.

3. Ugled državi in njenim institucijam doma in po svetu
lahko povrnemo le z drugačno politiko vodenja, s spoštljivo
kulturo dialoga ter sodelovanja. Še vedno sem v stiku z nekdanjimi kolegi in kolegicami nekaterih drugih EU držav ter
sodelavci v Bruslju in v nekaterih mednarodnih organizacijah. Z zaskrbljenostjo nas spremljajo. Veseli me podpora
naše evropske družine, zlasti novega nemškega kanclerja,
pa švedske predsednice … Skupaj bomo povrnili mednarodni ugled. Uspešna demokracija pomeni državo, kjer prebivalci zaupajo v njene institucije. Enakost pred zakonom
mora postati vrednota in dejstvo. Vrednote imamo zapisane v Ustavi RS. Spoštujmo, udejanjajmo in branimo jih, vsak
dan, z zgledom!

 Janja Rednjak
Za vse, ki smo doživeli plebiscit, razglasitev neodvisnosti,
rojstvo nove države in ponos, ko nam je, navkljub desetletju
omejevanja plač, divje privatizacije in propadanja nekdaj
stabilnih in dobrih delovnih mest, uspelo postati del Evropske unije, je 23. december 1990 poseben dan. Še bolj poseben
je za vse, ki so v osamosvajanju aktivno sodelovali. Takrat
smo bili namreč enotni, da želimo biti samostojni in takrat
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...pri opuščanju premoga ne bi smela biti ključna le ciljna
letnica, ampak predvsem pogoji, ki morajo biti
izpolnjeni za pravično tranzicijo...
ZA PRAVIČEN PREHOD!

D

olgo tradicijo proizvodnje premoga v Šaleški dolini
so, enako kot drugod po EU, prevladujoče okoljske
politike »de facto« predčasno privedle do skorajšnjega konca ne glede na, vsaj formalno, suverenost EU članic pri določitvi dinamike izhoda iz premoga. Še pred nekaj
leti je bil izhod oddaljen nekaj desetletij, praktično določen
z izkoristljivimi zalogami premoga. A nedavno je Vlada RS
izhod iz premoga determinirala z najhitrejšo možno letnico in tako prehod omejila na praktično eno samo desetletje. S tem je vse deležnike postavila pred toliko večji izziv,
tj. doseči tisto, kar je pri prehodu ključno – pravičnost. V
tem smislu je lokalna skupnost vseskozi dajala konstruktivne pripombe k oblikovanju strategije izhoda iz premoga,
pripravila nabor projektov za Sklad za pravični prehod,
organizirala konference in izredne seje na temo pravičnega prehoda, obiskovala tuja mesta in iskala primere dobrih
praks ter nenazadnje odločevalce na vsakem koraku in ob
vsaki priložnosti konsistentno opozarjala na pomen pravičnosti s fokusom na nadomestitev izgubljenih delovnih mest
z novimi in po dodani vrednosti primerljivimi delovnimi
mesti. Opozarjala je tudi na nadomestitev vira oz. transformacije sistema daljinskega ogrevanja. Pri tem bo treba
vztrajati, hkrati pa skrbeti za pripravo in kvalitetno izvedbo projektov, ki so v domeni lokalne skupnosti in povezani z
razvojem infrastrukture in drugih pogojev za razvoj podjetništva in turizma v Šaleški dolini. }
svetnik SD Velenje
dr. Adnan Glotić

Kako zagotoviti uspešno
prestrukturiranje in
pravičen prehod?

 Andreja Katič
Vztrajala sem, da smo Socialni demokrati pri pripravi
programa Nov začetek skupaj z lokalnimi strokovnjaki ter
predstavniki lokalnih skupnosti oblikovali del programa,
ki se nanaša na opuščanje rabe premoga ter gospodarskega
prestrukturiranja Šaleške doline. Pri opuščanju premoga
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ne bi smela biti ključna
le ciljna letnica, ampak
predvsem pogoji, ki
morajo biti izpolnjeni
za pravično tranzicijo.
Breme ne sme biti le na
dolini, temveč mora biti
enakomerno porazdeljeno med vse prebivalce
Slovenije. Dialog o načinu in vplivih opustitve
mora potekati široko.
Vključeni morajo biti
vsi deležniki – prebivalci, predstavniki občin,
zaposleni v podjetjih
in povezanih podjetjih,
sindikati, potencialni
investitorji … Odločitve
se morajo sprejemati na
strokovnih podlagah.
Tudi zato, da bo t. i. pravičen prehod dejansko
potekal kot pravičen
prehod, potrebujemo v
Ljubljani osebo z izkušnjami. Neustrezna komunikacija, kot je sedaj, kaže tudi na
pomanjkanje izkušenega zastopnika doline v parlamentu
in vladi.
Osebno menim, da morata dolina in SAŠA regija dobiti
poseben status, kot ga je imela oz. ga ima Pomurska regija, da lahko pri prijavi na razpise projekti iz doline dobijo
dodatne točke. Ne gre le za t. i. sredstva za premogovne
regije, gre za vse razpise ter za razvojne pobude na različnih področjih: potencialni investitorji, ki bodo odpirali
nova delovno mesta, pri čemer bomo še kako pazili na okolju prijazno industrijo; občine pri izgradnji infrastrukture
in stanovanj; sredstva, namenjena kulturi, športu, programom za občanke in občane različnih starosti, programom
za rudarje in druge zaposlene v s premogovnikom povezanih podjetjih … Ne smemo čakati, da z zaprtjem premogovnika ter v družbah, ki sedaj pretežno sodelujejo z obema
gospodarskima subjektoma v energetiki, izginejo delovna
mesta. Ne smemo čakati, da se poveča brezposelnost ter
šele potem pristopiti k pravnim podlagam za reševanje
brezposelnosti, to moramo narediti čim prej. Osnutek sprememb zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja sem že
pripravila. Ob sprejemu
strategije, ki bo urejala
izstop Slovenije iz rabe
premoga za pridobivanje električne energije,
bi pričakovala, da bodo
predstavljeni najmanj
osnutki zakonov, ki
urejajo tako zapiranje premogovnika kot,
še pomembneje, prestrukturiranje doline
po načelih pravičnega
prehoda, in da bodo v
pripravo strategije ter
načrtov, ki ji morajo
slediti, vključene tudi
lokalne skupnosti in
partnerji.

 Janja Rednjak
Pri opuščanju premoga ne sme biti ključna le ciljna letnica, ampak predvsem pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za
pravičen prehod. Dialog o načinu in vplivih mora potekati
široko, v dialog morajo obvezno biti poleg organov države
vključeni vsi deležniki; prebivalci in predstavniki lokalne
skupnosti, na katere bo opustitev premoga vplivala, zaposleni v podjetju, predstavniki sindikatov, vodstva podjetij,
nevladnih organizacij investitorjev itn. Prehod moramo
znati izkoristiti kot priložnost za prestrukturiranje, ne
glede na letnico pričetka zapiranja Premogovnika Velenje
in Termoelektrarne Šoštanj. Davek, ki ga je plačala Šaleška
dolina za to, da je bila država kvalitetno in cenovno primerno oskrbljena z električno energijo, je ogromen. Energetsko
lokacijo v Velenju in Šoštanju je potrebno ohraniti. Kaj se bo
na njej v prihodnje dogajalo, je izziv predvsem za premogovnik in termoelektrarno. Na tej lokaciji je potrebno: ohraniti
veliko število delovnih mest; izobraževanja zaposlenih; za
nova podjetja potrebujemo tudi nova znanja; nadomestiti
je potrebno odvečna delovna mesta za rudarje, zagotoviti socialno varnost za vse, za zaposlene, otroke, družine ...
Ne smemo dopustiti, da bodo zaposleni na Premogovniku
in v Tešu zaradi osebnih interesov nekaterih politikov in
države živeli v revščini. Poleg tega je potrebno že sedaj v
okviru socialnovarstvenih programov zagotoviti in preučiti različne oblike pomoči posameznikom in skupinam,
ki se bodo znašli v socialni stiski. Za današnjega človeka
je delo na delovnem mestu v Premogovniku Velenje in Termoelektrarni Šoštanj izjemno pomembno. Zaposleni tukaj
preživijo polovico svojega časa. S sodelavci so celo več skupaj kot z zakoncem in svojimi otroki. Delovni položaj ima za
posameznika družbeni in psihološki pomen, zato v primeru
izgube službe ne ogroža le ekonomskega položaja, ampak je
povezano tudi s psihičnimi pretresi, z občutkom manjvrednosti. Brezposelnost za delo sposobnih ljudi pa ne pomeni
samo izgube prepotrebnih znanj in veščin, ampak povzroča
v družbi tudi nastanek novega pojava – velike skupine ljudi,
ki se odrinjeni na rob družbenega dogajanja počutijo ogoljufane, nesrečne, nekoristne, brezvoljne ali celo agresivne do
družbe, ki jih je pahnila v takšne situacijo. Pri tej skupini se
zagotovo pojavita problema socialne izključenosti in revščine. Tega si v Šaleški dolini ne želimo in ne smemo dovoliti.
Nedopustno je, da zaradi osebnih interesov posameznikov
in družbe postanemo dolina duhov!
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...širša strategija razvoja turizma
mora obsegati tudi
Savinjsko dolino in Koroško...
TURIZEM NA DESTINACIJI
ŠALEŠKA DOLINA JE
PRIJAZEN ZA DRUŽINE

T

urizem je velika razvojna priložnost Šaleške doline.
V povezavi s turizmom obstajajo številne možnosti
za intenzivnejši zagon te panoge ter tudi za dodatna
delovna mesta. Ker so načrtovanje, organiziranje in spodbujanje razvoja turizma v območju turistične destinacije
v pristojnosti občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki,
si bomo v stranki Socialnih demokratov prizadevali, da bo
v naslednjih letih v resnici postal pomembna podporna
gospodarstva v Šaleški dolini.
Prostorski potencial turistične destinacije omogoča
intenziven razvoj številnih dejavnosti, povezanih s turizmom:
• Opuščanje premoga in z njim povezanih dejavnosti je za
razvoj turizma priložnost, še več, turizem lahko postane
ena od nosilnih gospodarskih panog, kar bo prispevalo k
večji uravnoteženosti gospodarstva v Šaleški dolini.
• Šaleška dolina je na področju kmetijstva, živinoreje in
sadjarstva dobro razvita in je lahko pomemben dejavnik
v oskrbi turizma z živili, pijačami in drugimi produkti.
• V povezavi s turizmom lahko v destinaciji kvalitetno
živi več kot 2.000 prebivalcev (gostinstvo, turizem,
pridelava pijač, prenočišča, izvedba turističnih programov, kultura, muzeji, galerije, šport, zdravstvene storitve ipd.).
• Projekt Zero Waste je priložnost za razvoj trajnostnega
turizma v Šaleški dolini. Ne gre zgolj za ločeno zbiranje
in recikliranje odpadkov, pač pa za nenehno iskanje
novih načinov učinkovite rabe virov odpadkov.
• Izrazito izstopa potreba po intenzivnejšem povezovanju kadrov in turističnih subjektov v SAŠA regiji, saj
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bo ponudbo turističnih produktov na ta način mogoče
izvajati bolj uspešno, raznoliko in razpršeno. Zavod za
turizem Šaleške doline in Zavod Rinka Solčava se morata kadrovsko okrepiti z ljudmi, ki turistično dejavnost
dobro poznajo, znajo turistične produkte uspešno tržiti
in turizem uspešno promovirati.
• Območje turistične destinacije razpolaga s številnimi
lokalnimi posebnostmi, ki jih je potrebno v večji meri
izkoristiti za razvoj turizma: ugrezninska jezera z izjemnim vodnim potencialom in čudovito okolico, pohodništvo in rekreacija v naravi, lepo urejene pohodniške
in kolesarske poti, ribolov, konjeniški šport, lokalne
gastronomske specialitete - tudi s področja rudarstva,
reki Savinja in Paka s številnimi možnostmi za ljubitelje
vodnih športov. Šoštanj je bil mesto usnjarstva, Velenje
je bilo zgrajeno v obdobju socializma – v veliki meri z
udarniškim delom, pestra ponudba na področju kulture, tradicionalne rudarske prireditve, v zimskem času
najbolj čist zrak med vsemi slovenskimi mesti itd.
V prihodnjih letih bo po napovedih turističnega sektorja
turist iskal zdravstveno varne in manjše kraje, butične in
manj obljudene kotičke ter ponudbo za družine z otroki in
manjše skupine. Za vse navedeno so v Šaleški dolini dobre
možnosti, a jih moramo identificirati, graditi in znati ponuditi. Prepričani smo, da nam bo uspelo. }
svetnik SD Velenje
dr. Franc Žerdin

Kaj mora država
po vajinem mnenju
zagotoviti za uspešen
razvoj posameznih
turističnih destinacij?

 Andreja Katič
Turizem ima številne razvojne učinke in je glede na
pomen in potenciale zagotovo ena izmed strateških panog.
Slovenija velja za trajnostno turistično destinacijo za aktivni življenjski slog s številnimi naravnimi danostmi.
Zagotovo je ena izmed razvojnih priložnosti Šaleške doline turizem, vendar naravne danosti niso dovolj, kot tudi ne
turistična ponudba, vezana le na en kraj ali dolino. Potrebno je povezovanje. Država mora zagotoviti spodbude za
naložbe ter povezovanja, nepovratna finančna sredstva za
ohranjanje dediščine, tako naravne, kulturne, zgodovinske,
potrebno je izboljšati kakovost izobraževalnih programov
in zagotoviti primerne plače za zaposlene v turizmu in v s
turizmom povezanih dejavnostih. Posebni ukrepi morajo
spodbujati kulinariko, proizvodnjo različnih pijač. Širša
strategija razvoja turizma mora obsegati tudi Savinjsko
dolino in Koroško. Potrebujemo institucije, ki bodo tržile to
destinacijo. Brez vlaganj v nastanitvene objekte ne bo šlo.
To pa niso le hoteli, temveč tudi ponudba nastanitev v manjših objektih, na kmetijah, glamping in podobno. Potrebno je
narediti tako verigo turističnih kot s turizmom povezanih
dejavnosti. Gosta, ki bo tu preživel več dni, lahko razvajamo
s kulinariko, storitvami za boljše počutje in razvajanje telesa. Lahko mu poleg športa, adrenalina, kulture ponudimo
tudi druge kreativne dejavnosti, od umetnosti, obrti, dela
na kmetiji do raziskovanja … Tu bo potrebna večja vloga
razvojnih agencij ter javnih zavodov v prvi fazi povezovanja
in oblikovanja ponudbe, kjer se bodo potem pridružili tudi
zasebni ponudniki.
Turiste smo že privabili npr. z Velenjsko plažo, pa je tudi
to bil postopek, ki je trajal leta, sedaj jih je treba z raznovrstno ponudbo ter nastanitvami obdržati za več dni. Krhko
ravnovesje v naravi pa tudi spremenjene potrošniške navade niso naklonjene množičnemu turizmu. Drugo je seveda
prireditveni turizem, kjer se nadejamo čim številčnejšega
obiska na Visti.

15

Svetniška skupina Socialnih demokratov v Svetu Mestne občine Velenje

 Janja Rednjak
Šaleška dolina se mora v prihodnosti osredotočiti na trajnostni turizem. Ponudnikom moramo dati priložnost, da se
predstavijo in pomembno je, da ustvarjamo spletno podporno okolje, v katerega smo vsi vpleteni, sokreiramo zgodbe,
se mrežimo, spoznavamo, spodbujamo, sodelujemo in povezujemo. V ospredje je treba postaviti naravo (gozdovi, jezera) in okolje (kolesarske poti, pohodne poti). V Šaleški dolini imamo zelo dobre pogoje za razvoj kmetijstva, živinoreje,
sadjarstva. Imamo tudi dobre strokovnjake. Zato je potrebno kmetijstvo maksimalno podpirati, saj lahko v povezavi z zagotavljanjem oskrbe turizma ustvarimo več tisoč
delovnih kvalitetnih in trajnih delovnih mest. Spodbujati
je potrebno pridelave in predelave s krepitvijo ukrepov n
aktivnostmi za zmanjšanje kemizacije v kmetijstvu in živilski industriji. Tudi spoznavanje naravne in kulturne dediščine z lokalnimi vodniki je ključnega pomena. Prihodnost
vidim v lokalnem turističnem gospodarstvu in investiranju
v turistično infrastrukturo, ki zadovoljuje potrebe domačinov. Imamo lepo naravo, čisto in urejeno okolje, prijazne
ljudi, ki lahko turizmu pri nas prinesejo lepo prihodnost.

SOCIALA

L

eto 2021 je zaznamovala zdravstvena kriza, ki jo nosi
s seboj pandemija covida-19. V tem času pa se spopadamo še z eno krizo – socialno, ki je nastala delno tudi
zaradi slabe in prepozne reakcije vlade na višanje cen energentov. Govorim o energetski revščini, ki se je dotaknila ne
le tistih, ki so ji bili tudi v preteklosti izpostavljeni, temveč
tudi tistih, ki še do pred kratkim niso/nismo vedeli, da se to
lahko zgodi. Marsikatero gospodinjstvo le s težavo plačuje
ogrevanje. V Mestni občini Velenje se vodstvo z županom na
čelu že dolgo zaveda, da je potrebno na tem področju pomagati. Zato občina v vsakem proračunu namenja kar nekaj
sredstev za subvencioniranje daljinskega ogrevanja. Tako
je tudi v proračunu za leto 2022 namenjenih kar 577.562
evrov za subvencioniranje daljinskega ogrevanja. Tudi za to
so bili zneski na poračunih za preteklo leto nižji, kot bi sicer
bili. Prav tako so se sredstva, ki jih namenja Mestna občina Velenje za pomoč občanom, v letu 2022 povečala. Gre
za izdatka, ki nista obvezna za financiranje iz občinskega
proračuna. Pa vendar je vodstvo MOV prepoznalo potrebo,
da se občanom nameni dodatna pomoč. Pregovor pravi, da
kdor hitro da, dvakrat da. Socialni demokrati nismo socialni le po imenu, dejanja so tista, ki štejejo. }
svetnica SD Velenje
Breda Kolar

Cene energije in
energentov naraščajo
po celi državi.
Kako ukrepati?

(brez dajatev) vseh naftnih derivatov od 1. oktobra 2020
začele določati prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi
derivati. Že pri liberalizaciji cen na bencinskih črpalkah na
avtocestah je Agencija za varstvo konkurence opozorila, da
bo liberalizacija cen pogonskih goriv povečala stroške za
potrošnike in povečala dobičke naftnih družb. Vlada, ki se v
zadnjih mesecih hvalila s tem, da je regulirane cene pogonskih goriv vzdrževala pri ceni evro za liter, je tako prižgala
zeleno luč za nenadzorovan dvig cen. Posledice so danes tu.

 Andreja Katič

 Janja Rednjak

Socialni demokrati smo z ostalo opozicijo v parlamentarno proceduro takoj v začetku rasti cen energentov vložili zakon o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske
revščine, vendar ni dobil zadostne podpore.

Za ublažitev posledic nastale krize je bistveno, da Slovenija še naprej zagotavlja ustrezen sveženj socialnih prejemkov in nadomestil. Socialni demokrati lahko samo skupaj
z vami omogočimo nov začetek. Zato je posebno pozornost
treba nameniti starejšim, ženskam in mladim, pri katerih
so bile stopnje tveganja revščine ali socialne izključenosti že pred krizo višje od povprečja EU. Socialni transferji
so še vedno pomemben dejavnik zmanjševanja tveganja
revščine. Krepiti je treba programe socialne aktivacije in
možnost vključitve na trg dela za dolgotrajne prejemnike

V prejšnji Vladi RS, katere članica sem bila kot ministrica za pravosodje, smo Socialni demokrati nasprotovali
predlogom ministra Počivalška o popolni liberalizaciji cen
energentov. Ker nova Vlada RS ni sprejela nove Uredbe o
oblikovanju cen določenih naftnih derivatov je ta prenehala veljati konec septembra 2020. Tako so se prodajne cene
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denarne socialne pomoči preko javnih del (zaposlovanje
starejših od 55 let). Projekt socialna aktivacija ne sme biti
odvisna od evropskih sredstev, ampak mora biti v rednem
programu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnost. Zavedati se moramo, da projekt pomembno
prispeva k izboljšanju socialne problematike v naši SAŠA
regiji, saj se skozi njega aktivno rešujejo socialne problematike posameznikov, veliko pozornosti pa se namenja tudi
informiranju, motivaciji in podpori za opolnomočenje ter
dvig različnih funkcionalnih in delovnih kompetenc, socialne mreže, stikov in pridobivanje novih spretnosti in znanj.
Cilj je doseči reaktivacijo in integracijo posameznikov v
družbene sisteme ter jih ponovno vključiti na trg dela. Delodajalec z vključitvijo v projekt socialne aktivacije pridobi
možnost, da svoj potencialni bodoči kader nauči potrebnih
znanj in si s tem zagotovi delavca, ki ga potrebuje. Dokončati je potrebno reorganizacijo centrov za socialno delo
(predvsem delo svetov CSD), ki ne opravljajo pravega nadzora s krepitvijo strokovne anatomije socialnih delavk in
delavcev, in vsebinsko prenovo s povečanim obsegom programov, namenjenih za reševanje osebnih in družinskih
stisk. Zavzemala se bom, da se poveča prisotnost socialnih
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...potrebno omejiti delo zdravnikov v javnem in
zasebnem zdravstvu hkrati, določiti referenčne
cene medicinske opreme....

delavcev na terenu, ker sem prepričana, da se zaradi stisk
in strahu pred izključenostjo iz družbe osebe, ki potrebujejo pomoč, ne želijo izpostaviti. Kot družba se moramo tudi
naučiti sprejemati drugačnost, jo spoštovati in tudi ceniti
kot del življenja. Pomagati ljudem, ki pomoč potrebujejo, in
biti človek do ljudi.

ZDRAVJE, DOSTOPNO
VSEM!

O

zdravju, kot največji vrednoti, začnemo razmišljati šele takrat, ko ga izgubimo ali pa takrat, ko je
ogroženo. Tako kot je bilo ogroženo v zadnjih dveh
letih, s pojavom novega virusa, ki je spremenil naš vsak dan,
način razmišljanja in tudi delovanja. Zaradi obvladovanja
in preprečevanja širjenja koronavirusa so druge zdravstvene težave posameznika postale drugotnega pomena. Ravno
zaradi tega se je izkazalo, da zdravstveni sistem v takšni
obliki ne deluje. Izkazalo se je, da je premalo zdravstvenega
kadra, ki bi obvladoval potrebe prebivalstva na vseh nivojih,

tako na področju preprečevanja širjenja virusa kot tudi pri
obravnavi »nekovidnih« bolnikov. Čakalne dobe v zdravstvu
so se povečale, dostopnost do zdravstvenih storitev se je
zmanjšala, stiske ljudi pa povečevale. Vsakodnevne spremembe odlokov in pravil so v ljudeh spodbudile nezaupanje
v stroko in poglobile dvome o učinkovitosti delovanja zdravstvenega sistema. Kljub številnim izzivom, ki nam jih je
prinašal koronavirus, smo v Velenju znali prisluhniti potrebam ljudi in iti v korak s časom. Tako smo podprli prizadevanja Zdravstvenega doma Velenje, ki je v najtežjih časih
vzpostavil nov način delovanja, s čimer se je dostopnost do
zdravstvenih storitev povečala; vzpostavitev spletne platforme za naročanje na pregled pri zdravniku, naročanje
receptov za zdravila, medicinsko-tehnične pripomočke in
ostale zdravstvene storitve, je pripomogla k boljši dostopnosti do zdravnika ter vseh potrebnih storitev. Vsekakor
je koronavirus pokazal, kje smo najbolj ranljivi – pri zdravju
in zdravstvu samemu. Zdravstveni sistem in sistem socialnega varstva sta potrebna korenite spremembe. Potrebe
prebivalstva so se spremenile, zdravstvene težave, ki so največkrat in predvsem povezane s sodobnim načinom življe-

nja, zahtevajo drugačno zdravstveno obravnavo posameznika, prebivalstvo se stara, življenjska doba se podaljšuje.
Vse našteto kliče po novih delovnih mestih, novih oskrbovanih stanovanjih, nadgradnjo Zdravstvenega doma Velenje in Doma za varstvo odraslih Velenje. Pri slednjem smo
bili uspešni, saj so maja 2021 podpisali sporazum o rekonstrukciji in nadzidavi doma minister Janez Cigler Kralj,
župan Peter Dermol in direktorica doma Violeta Potočnik
Krajnc. Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je stopi v veljavo januarja letos, še vedno ni zaživel. Zato smo svetnice in svetniki
Socialnih demokratov potrdili Sklep o izdaji soglasja k ceni
socialno varstvene storitve pomoč na domu, kar pomeni, da
upravičenec do pomoči na domu ne plača polne cene storitve, temveč 4 evre v povprečju, Mestna občina Velenje pa
subvencionira preostanek do polne cene. Ostaja še veliko
odprtih vprašanj, na katera ne more odgovarjati lokalna
skupnost, saj so ta vprašanja v prisojnosti države in ministrstev. Kot pomembno središče Savinjsko-šaleške regije
je Velenje (še vedno) brez satelitsko urgentnega centra, za
katerega je država obljubljala sredstva od leta 2015. Ostajajo odprta vprašanja v zvezi s kadrovskimi normativi v
zdravstveni negi. Vprašanja, ki se nanašajo na premalo plačane in kadrovsko podhranjene zdravstvene delavce, brez
katerih ni kakovostne zdravstvene oskrbe. Zdravstveni sistem vpije po spremembah, zato je reforma zdravstvenega
sistema nujno potrebna. Kakšno bo zdravstvo jutri

in kdo bo skrbel za paciente, če medicinskih
sester in zdravnikov ne bo? Na februarski seji Sve-

ta MOV smo zato sprejeli sklepe, ki podpirajo ohranjanje
kakovostnih zdravstvenih programov na lokalnem nivoju
in omogočajo razširitev zdravstvene dejavnosti, ki prinašajo dodano vrednost občankam in občanom. Vsa ta vprašanja
so ključnega pomena za prihodnost našega zdravja, ne samo
na lokalni ravni, ampak tudi na ravni cele Slovenije. Zato je
pomembno, koga bomo obkrožili na aprilskih volitvah! Zato
je pomembno, da v državni zbor izglasujemo osebo, ki bo zastopala interese
vseh nas in se borila za našo zdravo prihodnost, ki ne bo poznala
čakalnih dob za zdravnika specialista, ki bo zastopala javno ter
vsem dostopno zdravstvo in ki
se bo borila za obstoj kakovostne
zdravstvene oskrbe na vseh ravneh
zdravstvenega varstva. }
vodja Svetniške skupine SD Velenje
Aleksandra Vasiljević

 Andreja Katič
Sedanje poteze aktualne oblasti vodijo v razpad javnega
zdravstvenega sistema. Ki seveda je imel in ima danes še
večje probleme kot v preteklosti. In to se pozna na vseh ravneh zdravstvene oskrbe, saj okoli 130.000 ljudi nima svojega osebnega zdravnika, čakalne dobe so se še podaljšale, če
pa plačaš iz lastnega žepa, pa lahko do specialista prideš v
zelo kratkem času. 200.000 žensk nima izbranega ginekologa.
Pandemija je pokazala nujnost kvalitetnega in vsem
dostopnega javnega zdravstva. Takoj je potrebno omejiti
delo zdravnikov v javnem in zasebnem zdravstvu hkrati, določiti referenčne cene medicinske opreme, ukiniti
dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ta sredstva dodati
k osnovnemu. Povečati je potrebno sredstva, namenjena
zdravstvu s sedanjih 8,3 % BDP na 12 % – kot v primerljivih
razvitih državah. Nihče se še ni temeljito lotil sprememb v
organizaciji zdravstva, kar je nujno potrebno, saj samo več
finančnih sredstev izboljšav ne bo prineslo. Z načrtovanimi
spremembami se lahko zagotovi dostopnost do specialista v
največ 30 dneh.
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...bolnišnica Topolšica ohrani status
regionalne bolnišnice, ki jo občanke in občani
še kako potrebujemo...
Tudi mi se kot družba staramo, zato je nujno nadgraditi
tudi sistem obveznega pokojninskega zavarovanja. Minimalna pokojnina bi morala biti najmanj 700 evrov neto.
Nadgraditi je potrebno vdovske pokojnine, kar sva že predlagala skupaj – jaz kot predsednica Ženskega foruma ter
Dušan Semolič kot predsednik Foruma starejših.
Lani sprejetemu zakonu o dolgotrajni oskrbi zato, da bo
zaživel v praksi manjka še kar nekaj podzakonskih aktov ter
viri financiranja za izvedbo. Državni zbor bo z nacionalnim
načrtom določil javno mrežo na področju domske oskrbe,
politiko oskrbe in načrt razvoja. To bi moral narediti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Domska oskrba v instituciji, kot je Dom za varstvo odraslih Velenje, je v pristojnosti
države, dolgotrajna oskrba na domu pa v pristojnosti lokalne skupnosti. Izvajalci katerekoli oblike bodo morali dobiti
dovoljenje za opravljanje dejavnosti posamezne vrste domske oskrbe. Po sedanji vsebini zakona je predvideno, da bo
Mestna občina Velenje (glede na velikost občine ter potrebe) za opravljanje dolgotrajne oskrbe na domu ob soglasju
ministrstva, pristojnega za socialo delo, ustanovila poseben
javni zavod. Glede na to, da je stroka opozorila na pomanjkljivosti določil zakona o dolgotrajni oskrbi, bodo potrebne
še dopolnitve. Je pa ureditev dolgotrajne oskrbe ena izmed
prioritetnih nalog.

 Janja Rednjak
V javnem zdravstvu moramo denarna sredstva bolj učinkovito organizirati in preganjati korupcijo. Sedenje zdravnikov na dveh stolih v zasebnem in javnem sektorju se mora
zaključiti. Socialni demokrati želimo ukinitev dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja s prenosom virov v obvezno
zavarovanje in spremembami sistema doplačil ter eventualno hkratno uvedbo prispevka za dolgotrajno oskrbo. Zavzemala se bom za to, da ljudje dobimo pravočasno pomoč v javnem sistemu, v katerega plačujemo vsi. Socialni demokrati
predlagamo 30-dnevni rok za specialistični pregled. Moja
prioriteta bo med drugim izboljšanje vodenja javnih zdravstvenih zavodov, z normativi in standardi za opravljanje
storitev in predvsem večjo odgovornost vodstev. V Šaleški
dolini se bom na državnem nivoju zavzela tudi za to, da bolnišnica Topolšica ohrani status regionalne bolnišnice, ki jo
občanke in občani še kako potrebujemo. Za dobro delovanje
zdravstvenega sistema je potrebno doseči dogovor o plačah,
ki pa nikakor ne smejo vzpostaviti novih krivic. Ni pravično, da se plače dvigujejo le za zdravnike v najvišjih plačnih
razredih, pozablja pa se na vse ostale. Od zdravnikov z najnižjimi plačami do medicinskih sester in tehnikov ter vsega

nemedicinskega osebja. Digitalizacija v zdravstvu danes žal
pomeni preveč dela v administraciji in premalo posvečanja
pacientom. Naraščajoče administrativno obremenjevanje
negativno vpliva na strokovnost in varnost dela osebnega
zdravnika in vseh zaposlenih pri delu z bolniki. Žal čas, ki
bi ga morali posvetiti bolnikom, namenjajo izpolnjevanju
birokratskih zahtev. Tudi sama si želim ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s prenosom sredstev na
osnovno zavarovanje; zavedati se moramo, da gre tukaj za
javna sredstva, merila morajo biti zelo jasna in transparentna, zavarovalnica mora skrbeti za interese zavarovancev.
Treba je tudi natančno opredeliti, kaj so standardne storitve in kaj dobi tisti, ki plačuje nadstandardne.
Staranje prebivalstva ima neposreden vpliv na stroške
na področju zdravstva, pokojnin, dolgotrajne oskrbe idr.
Potrebno je zagotoviti varno starost, dohodek in oskrbo.
V stranki SD se bomo zavzemali za enotno košarico storitev dolgotrajne oskrbe, do katerih je upravičen uporabnik
z enako dostopnostjo na območju celotne
države.
V Šaleški dolini je potrebno še naprej
ohraniti pomoč družini na domu, ki obsega
socialno oskrbo na domu. Sama se vedno
bolj zavedam, kako pomembna je kakovost
življenja starostnikov v institucionalnem
varstvu. Dopolniti je treba tudi število
zdravnikov in diplomiranih medicinskih
sester. Tudi potreba po oskrbovanih stanovanjih je vedno večja. V Velenju gradimo oskrbovana stanovanja in graditi jih
bo potrebno tudi v prihodnje. Gradnjo je
potrebno razširiti tudi na občini Šoštanj in
Šmartno ob Paki. Vedno več starejših pomeni namreč tudi večjo obremenitev domov
za starejše in potrebo pomoči potrebnim
starostnikom. Zato se bom zavzemala za
oskrbovana stanovanja, saj so namenjena
starejšim, ki sami ne morejo več v celoti skrbeti zase, ob tem pa lahko ob pomoči strokovnega osebja še vedno živijo razmeroma
samostojno.
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rez razvoja ni napredka in infrastruktura ni nobena
izjema. Kot lokalna skupnost si trdo prizadevamo, da
se MOV premika v moderno, bolj svetlo prihodnost.
Poleg tekočih planov obnove cest, stavb in ostale infrastrukture, ki so vsako leto del proračuna, poseben fokus dajemo
na večje investicijske projekte, ki dajejo mestu značaj in
prepoznavnost. Začenši z večkrat nagrajeno promenado, ki
lepo pomlajuje osrednji del Velenja, projekt CTN Stari trg
11, namenjen revitalizaciji starotrškega jedra in pridobitvi
novih poslovnih površin za umetnike ter kreativce.
Zavedamo se stanovanjske problematike, ki jo poizkušamo reševati z različnimi prijemi. Trenutno najbolj odmevna
nepremičninska projekta travnik Pošta ter Sončni grič sta
v fazi pridobivanja dokumentacije in iskanja zasebno-javnega partnerstva.
Ponosni smo še na en projekt CTN, tj. Vista – park z razgledom, ki kot arhitekturni presežek že postaja prepoznaven
po vsej Sloveniji. Verjamemo pa, da kljub trenutno klavrni
situaciji za koncertne in festivalne dejavnosti njegov čas
še prihaja. S tem bo lepo dopolnjena tudi turistična ponudba na območju jezer, kjer pa je potrebna ureditev dodatnih
nastanitvenih kapacitet, obnova kampa ter zagotovitev
urejenih parkirnih mest. Za tiste, ki se raje odpravijo do
plaže ali na svež zrak s kolesom, smo v mestu dokončali
kolesarske povezave, ki že sedaj tvorijo 30 km kolesarskega
omrežja z bodočimi neprekinjenimi povezavami do Slovenj
Gradca, Dobrne in Topolšice. Za izposojo koles je na voljo
avtomatiziran sistem Bicy, preko katerega si je možno v
Velenju in Šoštanju trenutno izposoditi 89 koles na 14 različnih postajah.
Z ureditvijo poslovne cone Stara vas smo pridobili 23.000
m2 infrastrukture z urejenimi zemljišči, primernimi za
umestitev novih objektov, namenjenih malim in srednjim
podjetjem. Tu bo že v prihodnjih letih, poleg ostale infrastrukture, zrastel industrijski inkubator pod okriljem
SAŠA inkubatorja, namenjen predvsem kaljenju podjetniških idej za potrebe industrije v regiji. Prav tako se veselimo prihoda Interaktivnega digitalnega centra EON, ki bo
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predstavljal podporno in vključujoče okolje, med podjetji,
dobavitelji, kupci, univerzami in drugimi organizacijami,
hkrati pa predstavljal enega od delov ogromne sestavljanke
pri prestrukturiranju.
V sklopu prestrukturiranja oz. pravičnega prehoda si prizadevamo za izgradnjo domov za starejše, ureditev kvalitetne rehabilitacije in zdravstvene oskrbe, izgradnjo vsaj 600
novih stanovanj za mlade družine, ki jih moramo zadržati
ali privabiti v regijo, razvoj novih raziskovalnih inštitucij
in kvalitetnih izobraževalnih programov ter ustvarjanje
pogojev za delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, ki
bodo privabila strokovnjake. Da pa Velenju resnično damo
možnost za uspešno tranzicijo, je nujna izgradnja
3. razvojne osi in priključitev na avtocestni
križ, zato na tem mestu opozarjamo vlado,
da se čim prej sprejme poroštveni zakon za
odsek Šentrupert–Velenje in s tem gradnja
na tem odseku. }
svetnik SD Velenje
Klemen Arlič

 Andreja Katič
Kvalitetna infrastruktura je pomemben dejavnik razvoja
občine na vseh področjih. Vesela sem priznanj, ki jih prejema promenada, saj je bil to projekt, pri katerem sem še sama
sodelovala kot direktorica občinske uprave Mestne občine
Velenje. Veseli me, da Velenje skozi desetletja dobiva novo
podobo, a pri tem še vedno ohranja svojo dušo. Sama sem
večkrat ena tistih bolj glasnih, ko opozarjam na pomembnost faze načrtovanja. Tako pri sami ideji kot načrtih je
potrebno, da sodelujejo ljudje, tisti, ki bomo koristili infrastrukturo. Še zlasti strokovnjaki s posameznih področij bi
morali biti še bolj slišani v fazi projektiranja. V mislih imam
npr. Visto, kjer se bo pričela sedaj po »koronskem obdobju«
prebujati koncertna dejavnost. In da se ohranijo drevesa,
kjer se lahko – saj smo bili vedno ponosni na slogan «Velenje – mesto v parku«. Podnebje se spreminja in segrevanju
mestnih površin se najlažje in najbolj prijazno okolju upremo z naravno senco ter koriščenjem vodnih površin.
Dolgoletna tradicija Pikinega festivala je v Velenje privabila številne družine. In vizija razvoja s poudarkom na
družinskem turizmu je zagotovo ena večjih priložnosti za
razvoj doline ter širše regije.
Preživeti so veliki hotelski kompleksi z velikimi stroški
vzdrževanja, v ospredju je individualni turizem z zasebnostjo in kvalitetno spremljevalno ponudbo poleg lepot narave ter prireditev. In območje okoli jezer je prav primerno za
širjenje ideje, ki je bila udejanjena že ob nastanku Velenja
– kot Kinta- Kunte – samo, da za turiste … Verjetno bi marsikatera družina tudi investirala v tak objekt, če bi lahko
z njim v okviru zadružne dejavnosti ga tudi tržila. Seveda
tudi zaokrožena ponudba glampinga in podobnih namestitev mora nujno popestriti namestitveno ponudbo doline.
Prav zato ne smemo dopustiti, da z energetiko povezane
družbe brez sodelovanja lokalnih skupnosti dragocena
zemljišča, ki so nam ostala, ki niso bila potopljena skozi stoletno izkoriščanje premogovnika, ne pridejo v roke nepremičninskim špekulantom.

Danes me veseli, da se je gradnja pričela izvajati, imam
pa pomisleke, kako dolgo bo trajala glede na potek del, ki so
se pričela izvajati. Zakaj je sedanja vlada tako dolgo zavlačevala, preden je poslala predlog »poroštvenega zakona«
za del od Velenja do avtoceste v parlament, mi ni jasno, saj
je bil po zagotovilih nekdanje pristojne ministrice skoraj
dokončno pripravljen že v času vlade, katere članica sem
bila.
Poleg prometne infrastrukture je zame zelo pomembna tudi digitalizacija. Že v preteklosti sem zatrjevala, da
morajo prav vsi imeti najboljši dostop do interneta, ker je
to nujno za življenje. Šolanje od doma je to potrdilo. Država
mora pokriti vsa območja, ne pa dopuščati izgovore investitorjem, kako se katera investicija v bolj odročne dele ne
izplača.

Kolesarska infrastruktura pa je primer
dobrega povezovanja regij. Atraktivna bo
povezava na Koroško. Res pa se ne smejo
ponavljati napake iz preteklosti na različnih
delih Slovenije, da se projektira po kartah brez
ogleda terena v naravi.

 Janja Rednjak
Varnost v prometu predstavlja enega ključnih dejavnikov, ki vplivajo tudi na načrtovanje in razvoj sodobne infrastrukture. V prometni infrastrukturi še vedno ni prišlo do
ustreznega sprejema sistemskih rešitev, ki bi zagotovile
stabilnost financiranja vzdrževanja, obnov in izgradnje
nove infrastrukture predvsem na področju cest. Skozi Velenje, neposredno ob stanovanjskih blokih, pelje z osebnim
in tovornim prevozom najbolj obremenjena in dotrajana
Šaleška cesta. Prav tako je v naši dolini (Velenje, Šoštanj,
Šmartno ob Paki) kar nekaj državnih cest, ki so dotrajane
in potrebne obnove. Zagotovo bo z nastajajočo hitro cesto
delež tovornega in osebnega prevoza skozi našo dolino potekal v zmanjšanem obsegu, a je kljub temu pomembno, da v
prihodnih desetletjih tako imenovano hrbtenico prometnih tokov, tako v prometu potnikov kot tovora prevzamejo
železnice. Pomembna je pospešitev izgradnje javne polnilne
infrastrukture za alternativne vire goriva za osebna vozila
in tovorna vozila ter vozila, namenjena prevozu potnikov v
javnem potniškem prometu. Da se bo več ljudi odločilo za
uporabo javnega prevoza, mora biti javni prevoz cenovno
ugodnejši od vožnje z avtomobilom, omogočati mora hitre
povezave, biti pogost in učinkovito povezljiv.

Tako kot v drugih delih Slovenije bi morala država nepremičnine, ki niso več potrebne za energetsko dejavnost
(katere prihodnost se bo, glede na posledice vojne v Ukrajini zagotovo še spremenila) prenesti v last lokalnih skupnosti in bi na ta način tudi nadomestila škodo, ki so jo lokalne
skupnosti utrpele zaradi rudarjenja.
Za uspešno prestrukturiranje in odpiranje novih kvalitetnih delovnih mest je tako cestna kot železniška povezava
nujno potrebna. V kolikor ne bi zastopala interesov doline
v Vladi Republike Slovenije, trasa še ne bi bila umeščena v
prostor. Veliko težkih debat je bilo potrebno, zlasti s sodelavci iz kmetijskega resorja, da je vlada predlog sprejela.

www.sd-velenje.si

info@sd-velenje.si

19

Svetniška skupina Socialnih demokratov v Svetu Mestne občine Velenje

 SOCIALNI DEMOKRATI VELENJE Z VAMI

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

sobota, 26. 3.,

ob 10. uri

pri Mozaiku, Titov trg

torek,

5. 4.,

ob 17. uri

Kardeljeva ploščad

četrtek,

7. 4.,

ob 17. uri

Krajevna skupnost Gorica

12. 4.,

ob 10. uri

Velenjska promenada

četrtek, 14. 4.,

ob 10. uri

Krajevna skupnost Pesje

četrtek, 14. 4.,

ob 17. uri

Krajevna skupnost Šalek – pri trgovini Mercator

petek,

15. 4.,

ob 17. uri

Krajevna skupnost Kavče – prostori KS

sobota, 16. 4.,

ob 10. uri

Cankarjeva ulica

četrtek, 21. 4.,

ob 17. uri

Kidričeva cesta- ploščad nasproti Mercator Tržnica

petek,

22. 4.,

ob 16. uri

Pri baru Šumi

petek,

22. 4.,

ob 17. uri

Cankarjeva ulica

torek,

predsednica Tjaša
041 232 365

Oderlap

tjasa.oderlap@gmail.com

Remzija Mujić - Fiko
041 444 595

fikomujic@gmail.com

Že prejemate naša obvestila?
Želite biti obveščeni o aktivnostih SD Velenje?

		
Vse informacije o dogajanju v naši
		 organizaciji lahko spremljate na
		 prenovljeni spletni strani
		
w w w. s d -ve l e n j e . s i
		 ali na socialnih omrežjih.
PRISTOPNA IZJAVA

Ime in priimek:
Rojstni datum:
Ulica in hišna št.: 		
Kraj:		
Pošta:		

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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Domači telefon/GSM:		
E-naslov:
Podpis:

Izdala: Svetniška skupina Socialnih demokratov v Svetu Mestne občine Velenje, e-pošta: info@sd-velenje.si,
marec 2022, naklada 10.000 izvodov.
Fotografije: arhiv OO SD Velenje, Ksenija Mikor, Alma Glotić
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