
www.sd-velenje.si     info@sd-velenje.si 1

Izhaja enkrat letno / Naklada: 10.000 izvodov / Številka: 14 / december 2017www.sd-velenje.si    info@sd-velenje.si

Informator svetniške skupine SD v Svetu Mestne občine Velenje

Spoštovani, 
približno leto dni je minilo od izdaje prejšnje 
številke Info občana. Kakor leto sicer hitro mine, 
se ob pogledu nazaj vedno znova zdi, da se v 
letu dni zgodi nepopisno veliko stvari. Nekatere 
gredo bolj neopazno mimo nas, nekatere pa se 
nam močneje usidrajo v spomin. Iz leta, ki gre 
zdaj svojemu koncu naproti, mi bo morda od 
vsega najbolj ostalo v spominu razočaranje, ki 
so ga povzročili odzivi nekaterih Velenjčank in 
Velenjčanov na informacijo, da naj bi v Velenju 
sprejeli nekaj prosilcev za mednarodno zaščito. 
Zdaj bi že lahko rekel tudi: »Veliko hrupa za nič!« 
Na srečo. A vendar ne morem kar pozabiti, kako 
izrazito se je letos tudi pri nas, v našem lepem, 
večinoma prijaznem in mirnem Velenju, pokaza-
lo, kaj je tisto, česar se moramo res bati. Strahu 
samega! In nevednosti. In sebičnosti. 

Če kje v Sloveniji, imamo s priseljenci in begunci veliko izku-
šenj v Velenju. Nazadnje so številni pri nas našli zatočišče pred 
vojno, ki je v letih po osamosvojitvi Slovenije divjala na obmo-
čju drugih držav nekdanje Jugoslavije. Pa kljub našima prego-
vornima solidarnosti in strpnosti sprva nismo premogli dovolj 
razuma in empatije, da bi se ne ustrašili realnosti današnjega 
dne in bi zmogli sprejeti svoj delež odgovornosti. 

Ko so nas predstavniki ministrstva za notranje zadeve 
seznanili s tem, da razmišljajo o namestitvi prosilcev za azil v 
nekdanji Vegradov samski dom, smo imeli več možnosti. Ena 
so bili ulični protesti. Če bi le verjeli, da bo vlada zaradi njih 
popustila. A dosti bolj verjetno je bilo, da bi nas v tem primeru 
»povozila« ter nadaljevala z uresničevanjem svojega scena-
rija, ki je predvideval naseliti v Velenje 150 prosilcev za azil. 
Lahko bi seveda tudi le čakali. In bi se zgodilo, kar bi se pač 
zgodilo. Na srečo pa je tu vedno še ena možnost: sodelova-
nje in sooblikovanje odločitev. V Mestni občini Velenje smo 
se odločili zanjo in skupaj z ministrstvom za notranje zadeve 
smo poiskali najboljšo možno rešitev. Zaradi spoštovanja naše 
pripravljenosti na sodelovanje in soudeležbo pri reševanju 
zahtevnih razmer so bili predstavniki vlade pripravljeni na 
dogovor in upoštevanje naših predlogov. Tako smo si zago-
tovili, da bo Velenje pri reševanju problematike migrantov 
udeleženo znotraj dogovorjenih okvirov, toliko, kot je po naši 
oceni sprejemljivo. Namesto 150-ih lahko v Velenju pričaku-
jemo največ 30 prosilcev za mednarodno zaščito, in to družin, 
ki sodijo med najbolj ranljive skupine migrantov. 

Vprašanje prihoda migrantov v Velenje je bilo seveda voda 
na mlin opoziciji v mestnem svetu, ki si je skušala s širjenjem 
strahu in z demagogijo prislužiti nekaj političnih točk. Svetniki 
iz opozicijskih strank so vložili zahtevo za razpis referenduma, 

ki pa sem jo zaradi neutemeljenosti zavrnil. Pritožili so se na 
Upravno sodišče in to mi je zahtevo vrnilo v ponovno odloča-
nje, saj postopek ni bil v celoti skladen z zakonom o upravnem 
postopku. Tako smo zahtevo po referendumu ponovno proučili 
in jo ponovno zavrnili, tokrat skladno z vsemi določili zakona 
o upravnem postopku. Tudi druga zavrnitev je bila dana v 
presojo sodišču, ki pa ji je v drugo pritrdilo in potrdilo, da smo 
ravnali prav. Če imam prave informacije, je zdaj zadeva še na 
Ustavnem sodišču. 

Kakorkoli. Ko danes pod vsem tem dogajanjem potegnemo 
črto, smo z odločitvami, ki smo jih sprejeli, in s tem, kar smo 
dosegli, lahko zadovoljni. Konec koncev smo se vendarle 
ponovno izkazali kot solidarna in odprta lokalna skupnost, 
hkrati pa smo poskrbeli za varnost naših občank in občanov ter 
preprečili stopnjevanje nevarnega sovražnega vzdušja. Toliko 
vendarle moramo vedeti, da trditve, kakršna je na primer ta, da 
nam bodo begunci vzeli nekaj, kar pripada nam, prepoznamo 
kot to, kar v resnici so: neutemeljene provokativne izjave za 
potrebe dnevne politike. 

Če se mi je v letu 2017 v spomin najbolj vtisnilo dogajanje, 
povezano z begunci, naj bo moja novoletna želja vsem ta, da 
naj bo leto 2018 prijazno do vas, naj vas prijetno preseneča 
in naj vas toplo sprejmejo povsod tam, kamor se boste name-
nili. 

Srečno pri vseh vaših odločitvah in  
na vseh vaših poteh! 

Bojan Kontič, 
predsednik Občinske organizacije SD Velenje
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Pogovor z županom  
Mestne občine Velenje  
Bojanom Kontičem

  
Spoštovani gospod župan, zdi se, da smo 
se šele pogovarjali o načrtih za leto-
šnje leto, pa se to že izteka. Ga takole, 
nekaj dni pred koncem, že lahko ocenite? 
Kakšno je bilo leto 2017 za Mestno občino 
Velenje?

Vsekakor moram reči, da je bilo tudi letošnje 
leto za našo občino uspešno, saj smo zmogli 
vse naloge, ki so v pristojnosti lokalne skupno-
sti, kvalitetno opraviti ter uresničiti cilje, ki 
smo si jih zastavili. A to ne pomeni, da je vse 
teklo gladko, enostavno in preprosto. Ne, veliko 
energije, dela, napora pa tudi znanja, izkušenj 
in iznajdljivosti je bilo potrebnih. Srečali smo 
se s kar nekaj težavami, najbolj pa si bom leto-
šnje leto verjetno zapomnil po dveh stvareh: po 
dvigu cene za toplotno energijo iz Termoelek-
trarne Šoštanj, ki jo je izsilil Holding Slovenske 
elektrarne, in po zame nerazumnih stališčih, ki 
jih je žal tudi v naši občini na plano prinesla 
razprava o beguncih, migrantih in azilantih. 

 
Omenili ste podražitev toplotne energije 
in s tem daljinskega ogrevanja. Menite, da 
je ta podražitev s strani Termoelektrarne 
Šoštanj oziroma Holdinga Slovenske elek-
trarne upravičena?

Nikakor! To dejanje je sramotno in resnično 

nepošteno do naše doline! Prispevek Šaleške 
doline k oskrbi Slovenije z električno energijo 
je bil in je še vedno dosti prevelik, da bi nam 
kdorkoli imel pravico očitati cenejše ogreva-
nje! Najnižja cena ogrevanja v državi, ki smo 
je bili do te zadnje podražitve deležni, je bila 
vsaj majhen odraz družbene odgovornosti proi-
zvajalcev in prodajalcev električne energije do 
okolja, ki je za to elektriko ogromno žrtvovalo. 

Popolnoma nekorektno je primerjati 
Ljubljano in Šaleško dolino. 

V ljubljanski toplarni uporabljajo indonezij-
ski premog, katerega cena je višja od 5 evrov 
za GJ, velenjski lignit pa stane 2,75 evra na GJ. 
Namesto, da bi morda kak odgovor zahtevali 
od tistih, ki služijo z uvozom indonezijskega 
premoga, so raje dvignili ceno ogrevanja v 
Šaleški dolini. A kljub temu da višja cena toplo-
tne energije na pragu šoštanjske elektrarne 
velja že od 1. maja, smo uspeli ceno za končne 
uporabnike na stari ravni ohraniti do 1. avgu-
sta, od takrat dalje pa jo v kar 50-odstotnem 
deležu subvencioniramo. To nam uspeva zaradi 
več uspešnih ukrepov, ki smo jih realizirali ob 
dobrem sodelovanju s Komunalnim podjetjem 
Velenje. Takšna subvencija seveda ne more biti 

dolgoročna rešitev, zato si še naprej prizade-
vamo za dogovor o ugodnejši ceni. Če je v tej 
državi še kaj poštenja in pravice, verjamem, da 
bomo pri tem uspešni. 

 
Lahko bi rekli, da je ta podražitev prava 
ironija, kajne? Glede na to, da smo bili v 
Šaleški dolini naklonjeni gradnji šestega 
bloka šoštanjske elektrarne tudi zato, 
ker smo verjeli, da bodo tudi prebivalci 
doline imeli kaj od njega.

Se strinjam. Naša podpora šestemu bloku 
je nedvomno temeljila na zagotovilih o ohra-
njanju delovnih mest, o sodobnejšem načinu 
pridobivanja električne energije, ki bo dosti 
manj obremenjeval okolje in seveda tudi o 
dosti boljši učinkovitosti tehnologije, ki bi se 
morala odražati tudi v nižji ceni toplotne ener-
gije. Ne glede na to, da sem bil v času spreje-
manja temeljnih odločitev o šestem bloku kot 

poslanec v Državnem zboru v opoziciji, so me 
prepričali, da je šesti blok najboljša rešitev 
za Šaleško dolino. Argumentom, ki so nam jih 
predstavljali, ni bilo mogoče oporekati. Poleg 
tega sem bil prepričan, da bi se brez investi-
cije v šesti blok pri nas čisto lahko ponovil 
zasavski scenarij. Zapiranje premogovnika in 
elektrarne brez pravih nadomestil in alternativ. 
O tem, kaj bi se lahko zgodilo in kaj bi lahko 
bilo drugače, veliko razmišljam. Veliko vprašanj 
se postavlja. Žal pa je večina takih, na katere 
odgovora ne bomo dobili nikoli. Verjetno bi to, 
da bi šla Šaleška dolina brez bloka šest po poti 
Zasavja, držalo. In lahko, da bi bilo izpolnjenih 
več zavez, ki so nam bile dane, če bi projekt 
do konca pripeljali tisti, ki so ga zastavili. Tako 
pa, ko so stvari tekle kot so, in glede na to, kar 
se kaže danes, žal ne morem reči drugega kot 
to, da so nas, Šaleško dolino, peljali žejne čez 
vodo. Pa sem se milo in lepo izrazil! 

Holding Slovenske elektrarne in del sloven-
ske javnosti nam očita, da zahtevamo nekaj, do 
česar nismo upravičeni. Ni res! Prizadevamo si 
le za uresničitev obljub in za tisto, kar v primer-
ljivih okoljih imajo. 

Ne moremo dovoliti, da o usodi 
doline odločajo ljudje, ki jim zanjo ni 
mar, ljudje, ki jih vodi le dobiček. 

Krško z vplivnim območjem jedrske elek-
trarne si je dobro postlalo. In ravno od tam 
prihajajo najglasnejši očitki o tako imenova-
nem Šaleškem lobiju!

 
Velenje je torej ostalo brez odškodnine 
za rabo zemljišč in obremenjevanje 
okolja pa tudi sicer je financiranje občin v 
zadnjih letih precej neurejeno, kajne?

Imate prav. Kot predsednik Skupnosti občin 
Slovenije in Združenja mestnih občin Slove-
nije pa tudi kot predstavnik lokalnih interesov 
v Državnem svetu Republike Slovenije sem 
se v zadnjem času s financiranjem občin res 
veliko ukvarjal ter skušal po najboljših močeh 
prispevati k ureditvi razmer na tem podro-
čju. Veliko je bilo sej, sestankov in posvetov, 
namenjenih vprašanjem financiranja občin. 
Veliko je bilo tudi pogajanj med vlado in obči-
nami. No, jaz bi jim raje rekel pogovori. Ker je 
dejstvo, da se s predstavniki vlade pogovar-
jamo, jim predstavljamo strokovne argumente, 

Število zaposlenih v Termoelektrarni Šoštanj je manjše, kot je bilo pred gradnjo 
šestega bloka, z zaposlenimi v elektrarni so ravnali slabše kot v najhujšem 
kapitalizmu, občini Velenje in Šoštanj, ki sta utrpeli veliko škode in močno čutita 
posledice delovanja premogovnika in elektrarne, ne prejemata odškodnin in, ja, 
še ceno toplote, s katero se ogreva naša dolina, so dvignili! 

V Mestni občini Velenje imamo 
uspešno koalicijo, ki jo sestavljajo 

stranke SD, DeSUS in SMC. Uspešno 
sodelovanje se kaže skozi vse 

projekte, ki jih v Velenju izvajamo.
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jih utemeljujemo z dejstvi iz prakse, a na kocu 
se vlada odloči, kakor se. Letos nam je sicer 
uspel korak naprej, naša prizadevanja so obro-
dila nekaj sadov. A stvari seveda še vedno niso 
dovolj dobro urejene. S tem je namreč takole: 
v Republiki Sloveniji imamo katalog obveznih 
nalog občin in na podlagi teh nalog je država 
določila tako imenovano povprečnino – 609 
evrov na prebivalca občine. V proračunu za leto 
2018 pa vlada namenja občinam 551 evrov 
povprečnine, torej kar okoli 10 odstotkov manj. 
Res je, da je vlada hkrati z znižanjem povpreč-
nine iz kataloga obveznih nalog občin nekaj teh 
nalog izločila, a to ne pomeni, da bo te naloge 
opravil kdo drug ali pa da za občine in njihove 
prebivalce niso potrebne in pomembne. Tako 
morajo občine denar za naloge, črtane iz kata-
loga, poiskati drugje. Pa so seveda tudi pri 
tem močno omejene. Zakonodaja namreč zelo 
natančno opredeljuje, kako, na kašen način in iz 
katerih virov se občine lahko financirajo. Glavni 
vir prihodkov občin je ob deležu dohodnine, ki 
je občinam dodeljen s povprečnino, nadome-
stilo za uporabo stavbnega zemljišča. To naj bi 
bil tako imenovani investicijski denar, sredstva 
namenjena razvoju. Če pa občina nima dovolj 
denarja za opravljanje nujnih nalog, ki naj bi 
bile zagotovljene s povprečnino, seveda tudi 
ta razvojni denar nameni zanje. Tako seveda 
dolgo ne gre. Primanjkljaj sredstev, s kate-
rim se spopadajo občine, se danes marsikje 
že precej odraža. Opazimo ga lahko na primer 
tudi na lokalnih cestah. Vedno bolj so podobne 
državnim, za katere država že lep čas zelo po 
mačehovsko skrbi. Če rednega vzdrževanja ni, 
so sčasoma seveda potrebna večja vlaganja … 

Pa naj ob tem povem še to: 

V Velenju smo v zadnjih letih kar 
trikrat znižali komunalni prispevek, 
saj smo želeli spodbuditi investitorje 
k vlaganju na našem območju. 
Prav tako smo bili zelo zadržani 
pri določanju vrednosti točke 
nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča. 

V Stari vasi smo investitorjem ponudili grad-
bene parcele po zelo ugodni ceni. Vsi ti ukrepi 
so se izkazali za uspešne in so dosegli svoj 
namen, a po drugi strani se seveda kažejo v 
manj polni občinski blagajni, zaradi česar je 
treba kak odhodek enostavno odmisliti. 

 
Pa potem občine v teh nezavidljivih 
razmerah iščejo rešitev tudi v  
zadolževanju?

Ja, v zadnjih letih je ministrstvo za finance 
občine pravzaprav spodbujalo k zadolževanju. 
Seveda je zelo narobe, če se občina zadolži, 
da lahko opravlja tekoče naloge. Se pa občina 
mora zadolžiti, če želi izvesti kakšno večjo inve-
sticijo. 

Velenje je nedvomno primer dobre 
prakse na področju pridobivanja 
nepovratnih sredstev. 

A ob njih je vedno potrebno zagotoviti tudi 
lastni delež. V Velenju smo vse večje projekte 
zadnjih let uresničili s pomočjo razpisov. Za 
izvedbo projektov, vrednih okoli 110 milijonov 
evrov, smo se zadolžili za približno 7 milijonov 
evrov. 

Nespoštljiv dialog ali celo 
spodbujanje sovraštva nista rešitev! 
Dosti več možnosti je, da nas 
pripeljeta do katastrofe. Politik, ki 
stiske in težave drugih izkorišča 
za lastno promocijo, ne bo prišel 
daleč. Politike ne razumem kot 
spopada različno mislečih, ampak kot 
tekmovanje dobrih idej! } 

 
Je res, da občine večino denarja name-
njajo za plače? Tako menda misli veliko 
ljudi …

No, to seveda še zdaleč ne drži! Tudi sam 
večkrat slišim opazke o velikem številu zapo-
slenih v občinskih upravah. Kar se naše občine 
tiče, moram vsekakor poudariti, da se število 
zaposlenih v javnem sektorju v zadnjih letih ni 
povečevalo. Morda bi se vendarle kje dalo še 
kaj racionalizirati, a državna ureditev zmanjše-
vanju števila zaposlenih ni ravno naklonjena. 
Ko smo na primer v Velenju v lanskem letu 
želeli vse javne zavode na področju kulture 
združiti v enega, kar bi se odrazilo tudi v zmanj-
šanju števila zaposlenih, nam to ni uspelo, saj 
zakonodaja takšnega združevanja ne omogoča. 

 
Med ljudmi dostikrat slišimo tudi 
pripombe na račun komunalnega podjetja 
in cen za komunalne storitve.  
Kako odgovarjate nanje?

Če cene storitev primerjamo z višino 
povprečne ali celo minimalne plače, se z 
oceno, da so zneski na položnicah visoki, stri-
njam. Razmerje med življenjskimi stroški in 
prihodki večine občanov, ni primerno. Če pa 
na ceno storitev, zapisano na položnici, pogle-
damo z vidika izvajalca storitev, pa je dejstvo, 
da sredstva, zaračunana uporabnikom, komaj 
zadoščajo za odgovorno izvajanje storitev. Ne 
smem niti pomisliti, kako bi bilo, če občina ne 
bi bila sposobna zagotoviti sredstev za subven-
cije. Razlika med ceno vrtca, ki jo plačajo starši, 
in med realno ceno oskrbe otrok v vrtcih pri 
nas na primer znaša okoli 5 milijonov evrov, kar 
predstavlja skoraj 15 % proračuna. Za subven-
cije komunalne oskrbe namenimo približno 
milijon evrov letno. Potem so tu še subvencije 
stanovanjskih najemnin pa enkratne denarne 
pomoči, pomoči ob rojstvu otrok, štipendije, 
brezplačni mestni potniški promet, brezplačni 
šolski prevozi in še veliko drugih olajšav ter 
pomoči za občane, ki tvorijo eno najbogatejših 
občinskih socialnih košaric.

Naj na tem mestu dodam še podatek, da bo 
na Komunalnem podjetju Velenje konec leta 
2018 zaposlenih zgolj 178 kar je za skoraj 30 
oseb manj kot na začetku naše zgodbe.

 
Kako pa nam, gospod župan, kaže s tretjo 
razvojno osjo? Kdaj bo Velenje dočakalo 
hitro cestno povezavo z avtocestnim 
križem?

Za zdaj kaže, da bo hitra cesta do Velenja 
razmeroma hitro postala realnost. Upam, da 
bodo načrti in pripravljenost za njihovo udeja-
njanje ostali enako smeli kot so danes tudi čez 
dobrega pol leta, po državnozborskih volitvah. 
Računam na to, da se vsi dovolj dobro zavedajo 
tega, da brez dobre cestne povezave razvoj pač 
ni mogoč. In od tretje razvojne osi so odvisna 
velika podjetja, pomembni izvozniki, razvoj 
turizma, interes investitorjev … Seveda bomo 
na račun hitre ceste izgubili nekaj zemljišč, tudi 
kmetijskih, ki seveda so pomembna, a to je, 
lahko bi rekli, nujna dajatev, če želimo naprej in 
izboljšati kakovost življenja naših prebivalk in 
prebivalcev regij ob tretji razvojni osi. 

 
Ob traso načrtovane hitre ceste ste 
umestili tudi novo podjetniško cono v 
Stari vasi?

Tako je. Z ureditvijo podjetniške cone ob 
robu bodoče hitre ceste smo naredili prve 
korake k novim investicijam in novim delovnim 
mestom. Pridobili smo nepovratna sredstva ter 
komunalno opremili del nastajajoče podjetni-
ške cone. Prvi dve parceli smo že prodali. Vese-
limo se novih delovnih mest in jih pomagamo 
ustvarjati, kolikor le lahko. 

Brezposelnost je v naši občini v zadnjih dveh 
letih sicer močno upadla, a z odpiranjem novih 
možnosti se bomo trudili vse dokler bo na 
zavodu za zaposlovanje še kdo, ki je pripravljen 
delati. 

Bi bilo pa prav, da najdemo tudi način, kako 
tiste, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlova-
nje, a dela dejansko ne iščejo, prejemajo pa 
nadomestilo za brezposelnost, zavezati k neki 
obliki javnega oziroma družbeno koristnega 
dela. 

 
Spoštovani župan, vem, da je zanimi-
vih tem in vprašanj, ki bi jih bilo vredno 
predstaviti, še zelo veliko. A nekje je pač 
potrebno postaviti piko. Zato vas za konec 
vabimo, da dodate le še kakšno misel, ki 
bi jo radi podelili z našimi bralci. 

Morda pa za zaključek tokrat povem tole: 
pred časom je bila opravljena javnomnenjska 
raziskava, ki je pokazala, da je z življenjem v 
Velenju nezadovoljnih manj kot pet odstotkov 
vprašanih. To je gotovo razveseljujoč podatek, 
a sam si želim, da bi bilo tistih, ki kaj pogrešajo, 
ki opažajo pomanjkljivosti ali napake, ki kaj 
ocenjujejo negativno, še manj. Seveda zadovo-
ljiti prav vseh nikakor ni mogoče, a prav je, da 
tisti, ki imamo možnost odločanja in ukrepanja, 
kritike slišimo ter upoštevamo, da v njih prepo-
znamo predloge za izboljšave. Žalostno pa je, 
kadar kritike niso konstruktivne in še bolj, kadar 
so žaljive, kadar so namenjene osebnemu obra-
čunavanju. Razlogov za vse svoje težave pač ne 
moremo iskati v drugih! 
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Podžupan Mestne občine Velenje in vodja svetniške skupine 
Socialnih demokratov v Svetu Mestne občine Velenje 

Peter Dermol
Svetniška skupina Socialnih demokratov je v zadnjih treh letih delovanja v 
Svetu Mestne občine Velenje pomembno vplivala na razvoj naše lokalne sku-
pnosti. To odgovornost so nam naložili ljudje na zadnjih lokalnih volitvah, 
na katerih smo prejeli 48 odstotkov vseh glasov. To seveda pomeni, da se ne 
moremo skrivati v ozadju in se izpostavljati samo takrat, ko nam je to v inte-
resu in ko bi želeli nabirati politične točke. Od nas se pričakuje, da bomo od-
ločujoč dejavnik pri sprejemanju vseh odločitev, ne glede na priljubljenost 
posamezne tematike. In ob vsaki tematiki moramo imeti izoblikovano argu-
mentirano mnenje, ki je osnova za to, da sprejemamo v danem trenutku naj-
bolj optimalne odločitve. Prepričan sem, da to počnemo z vso odgovornostjo. 

V zadnjem letu so opozicijski svetniki poskušali pri 
marsikateri tematiki vnesti konstrukt in dvom v posa-
mezne projekte in odločitve, ki smo jih sprejeli. Na 
srečo so bili pri tem zelo neuspešni. Svetla izjema 
znotraj opozicije je prav gotovo svetnik Franc Sever, 
čigar predlogi so konstruktivni in mnogokrat na mestu. 

Svetniki smo s sprejemom proračuna za leto 2017, 
težkega dobrih 37 milijonov evrov, omogočili nemo-
teno poslovanje občine v letu 2017. Od tega je bilo 34 
odstotkov proračunskih sredstev predvidenih za inve-
sticije, 53 odstotkov pa za tekoče odhodke in izdatke. 
Pri vodenju politike, ki v ospredje postavlja skrb za 
ljudi, je zelo pomembno, da vsako leto zagotovimo 
sredstva za družinske prejemke in starševska nado-
mestila, transferje za zagotavljanje socialne varnosti, 
štipendije in druge transferje. Največ proračunskih 
sredstev se še vedno porabi za plačevanje razlike do 
polne cene v vrtcih. V ta namen smo v letu 2017 zago-
tovili več kot 4,5 milijona evrov sredstev. S prenovo 
Vile Mojca in širitvijo Vrtca Velenje je varstvo v vrtcu 
dostopno vsem otrokom, katerih starši izrazijo interes. 
S podporo javnim zavodom, društvom in ostalim orga-
nizacijam omogočili kvalitetno, aktivno ter občanom 
prijazno delovanje in druženje znotraj naše skupno-
sti. Zaradi vsega naštetega se toliko bolj čudimo, da 
del svetnikov ni podprl proračuna za leto 2017, z izgo-
vorom, da ni bilo zadostne razlage proračuna. Žal so 
posebno razlago zahtevali svetniki, ki že leta sedijo v 
mestnem svetu in so do tega trenutka proračune spre-

jemali, sedaj pa so se odločili, da proračuna in v njem 
zastavljenih projektov ne bodo sprejeli, češ da ga ne 
razumejo. 

Poleg subvencij, ki smo jih razdelili na podlagi pravil-
nikov o sofinanciranju dejavnosti privatnih podjetij in 
zasebnikov z namenom pospeševanja razvoja malega 
gospodarstva in kmetijstva, smo v zadnjem letu lahko 
najbolj ponosni na dva gospodarska projekta. 

Prvi je izgradnja Podjetniškega centra 
Standard, s katerim upravlja SAŠA 
inkubator. 

V letu 2017 smo obeležili 2. obletnico delovanja 
centra, vendar smo žal v tem obdobju, predvsem zaradi 
očitkov SDS-a, da je bilo pri izvedbi tega projekta kar 
nekaj nepravilnosti, na Svetu MOV obravnavali Poro-
čilo o opravljenem nadzoru nad javnim naročilom 
Sanacija PC Standard. Nadzorni odbor, ki je izvedel 
pregled, je ugotovil: 

»Nepravilnosti v zvezi z razpisno do-
kumentacijo, sofinanciranjem s strani 
MGRT, cenitvijo in nakupom poslovnega 
prostora, projektno dokumentacijo in 
potrebnostjo gradbenega dovoljenja, 

dinamiko plačil in nabavo 
pohištvene opreme niso bile 
ugotovljene.« 

V zgolj dveh letih je mnogo mladih 
prepoznalo center Standard kot prostor 
za začetek razvoja svoje podjetniške 
ideje. Aktivno pa se vključujejo tudi tisti 
podjetniki, ki so svojo podjetniško idejo 
že razvili, ne premorejo pa še dovolj 
investicijskega kapitala, da bi zgradili ali 
kupili svoje poslovne prostore. V dveh 
letih smo pri zagonu pomagali 27 novim 
podjetjem in odprli 33 novih delovnih 
mest.

Zelo pomemben projekt je 
tudi izgradnja komunalne 
infrastrukture v Poslovni 
coni Stara vas. 

Za omenjeni projekt smo v poletnih 
mesecih leta 2016 bili časovno bitko, saj 
smo morali v dobrem mesecu dni pripra-
viti projektno dokumentacijo skladno z 
razpisom in obenem poiskati investi-
torje, ki so se bili pripravljeni obvezati, 
da bodo do konca leta 2018 zgradili 

proizvodne hale in bodo v letu 2019 
zagotovili najmanj 28 novih delovnih 
mest. 

Brez teh zavez ne bi uspeli kandidi-
rati za pridobitev nepovratnih sredstev 
za izgradnjo komunalne infrastrukture. 
Dobro leto dni smo potrebovali, da smo 
od začetnih aktivnosti prišli do sodobno 
opremljene poslovne cone. Dva investi-
torja sta že odkupila zemljišča in bosta 
do začetka leta 2019 pričela s svojo 
proizvodno dejavnostjo. 

Prav gotovo smo svetniki SD delovali 
zelo tvorno, ko smo podprli predlog 
Odloka o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Stara vas – zahod 
(Tehnološki park Velenje), s katerim smo 
določili višino komunalnega prispevka 
za območje nove poslovne cone. 

Ta znaša zgolj 30 odstotkov polne 
vrednosti v primerljivih conah. Če pri 
tem upoštevamo prodajno ceno komu-
nalno opremljenih zemljišč, ki je znašala 
zgolj 20 EUR/m2, lahko sklenemo, da 
takšnih gospodarskih ugodnosti za inve-
stiranje ni nikjer drugje v Sloveniji. 
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Eden pomembnejših razvojnih 
dokumentov za SAŠA regijo, 
ki smo ga obravnavali in tudi 
sprejeli, je Strategija razvoja in 
trženja turizma v Mestni občini 
Velenje za obdobje 2017–2021. 

Dejstvo je, da mora turizem postati občinska 
in regijska gospodarska prioriteta. Ob dejstvu, 
da še pred nekaj leti nihče ni upal staviti na 
turizem, je potrebno to področje razvijati zelo 
modro in strpno. Mnogi pričakujejo, da bomo 
čez noč postali turistična velesila in prehiteli 
druga območja, kjer se turizem razvija že dese-
tletja. Ampak to žal ne gre. Lahko pa upravičeno 
pričakujemo, da bomo iz leta v leto bolj prepo-
znani, da bomo z nenehnim vlaganjem omogo-
čili gostom večdnevno in kvalitetno bivanje 
v našem okolju. Prepričan sem, da se bo to 
zgodilo, saj imamo veliko odličnih turističnih 
produktov, izjemne naravne danosti, priložno-
sti pa se kažejo predvsem v izgradnji ustrezne 
infrastrukture ter izjemnem potencialu mladih 
ljudi, ki si želijo razvijati turizem. Prireditveni 
oder in prostor, hiške na vodi in kopnem, 
parkirišča so samo del priložnosti, ki jih bomo 
izkoristili. Veseli tudi dejstvo, da so strategijo 
pripravljali mladi ljudje, ki so neobremenjeni 
s preteklostjo in imajo sveže, novodobne ideje 
za razvoj turizma. 

Na žalost je bilo največ negativne energije 
prisotne pri sprejemanju odločitve o tem, kako 
se spoprijeti z morebitnim prihodom azilan-
tov v Velenje. Žalosti nas, da tema povezana s 
pomočjo sočloveku, dosega tako veliko nega-
tivno razsežnost. Če bi svetniki SD nabirali poli-
tične točke pri ljudeh, ki potrebujejo pomoč, bi 

ravnali drugače, kot smo. Tako 
pa smo pokazali, da smo v prvi 
vrsti le ljudje, ki smo pripra-
vljeni pomagati vsakomur, ki 
potrebuje našo pomoč. Tudi 
pri sprejemanju sklepov o 
vzpostavitvi azilnega doma na 
območju Velenja smo ravnali 
tako. Podprli smo sklepe, ki 
omejujejo število azilantov 
na zgolj 30 in hkrati zagota-
vljajo ustrezno varnost našim 
občanom, pa tudi azilantom. 
Po letu dni vidimo, da je bila 
vsa žolčna razprava zaman. 
Predlog o vzpostavitvi azil-
nega doma v Velenju ni bil 
realiziran. Danes govorimo 
o vzpostavitvi integracijske 
hiše, kamor se lahko naselijo 
ljudje, ki jim je bila priznana 
mednarodna zaščita in so preverjeni. Ti ljudje 
se že danes lahko prosto gibljejo. V integra-
cijski hiši lahko ostanejo do enega leta, v tem 
času pa si morajo poiskati svoje stanovanje. Ni 
nujno, da ravno v Velenju. Prepričani smo, da v 
Velenju ne bomo občutili morebitnega prihoda 
teh ljudi na naše območje in da bomo tudi v 
bodoče živeli skladno z vrednotami, po kate-
rih smo prepoznani. Tisto, kar se nas je v tem 
obdobju čustveno najbolj dotaknilo, so očitki, 
da so naša prva skrb tujci, medtem ko nam za 
naše občane ni mar. Verjamemo, da skušajo 
tisti, ki nam očitajo takšne stvari, na ta način 
zgolj nabirati politične točke. In znova so to tisti 
ljudje, ki v Svetu MOV mnogokrat niso podprli 
dobrih projektov, namenjenih naši skupnosti. 

Svetniška skupina Socialnih demokratov Velenje 
v Svetu Mestne občine Velenje

Naša občina je tudi po zaslugi 
socialne demokracije prepoznana 
po tem, da največ socialnih 
transferjev, vključujoč različne 
oblike pomoči in storitev, 
namenjamo našim občanom. 

To pa je tudi pomemben razlog, da smo 
prepoznani po kvalitetnem in strpnem biva-
nju v naši skupnosti in z našo politiko bo tako 
ostalo tudi v prihodnje.

Veliko prahu je dvignila tudi napoved zdru-
žitve Bolnišnice Topolšica s Splošno bolni-
šnico Celje. Ravno Socialni demokrati smo bili 
prvi, ki smo javno nasprotovali tej nameri, saj 
smo prepričani, da nobeno združevanje zgolj 

iz razloga, da ministrica za zdravje pokaže, da 
nekaj počne, ne more biti uspešno, še manj pa 
učinkovito. Do danes nismo pridobili nobenih 
podatkov, ki bi potrjevali smotrnost te združi-
tve, zato bomo pri tem vztrajali tudi v prihodnje.  

Seveda je bilo v iztekajočem se letu še 
veliko drugih vsebin, ki smo jih obravnavali 
na sejah Sveta MOV. Naj se ob tej priložnosti 
zahvalim vsem posameznikov, združenjem, 
društvom, zavodom idr., ki nesebično prispe-
vate k razvoju našega lepega mesta. Socialni 
demokrati bomo skupaj z vami tudi v priho-
dnje vodili politiko, ki bo usmerjena v razvoj 
našega mesta, predvsem pa s ciljem, da bomo 
vsakemu občanu omogočali ustvarjanje pogo-
jev za dostojno in kvalitetno življenje. }

Hvala za zaupanje.

Srečno!
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Intervju z ministrico za obrambo Republike Slovenije  

Andrejo Katič
Bili ste dolgoletna direktorica občinske uprave 
Mestne občine Velenje, poslanka in podpred-
sednica Državnega zbora RS. Zdaj ste že skoraj 
tri leta na čelu Ministrstva za obrambo. Kako 
ocenjujete svoje dosedanje delo in na kaj ste 
najbolj ponosni?

Že ob prevzemu funkcije ministrice za 
obrambo sem se zavedala velike odgo-
vornosti. Dragocene izkušnje, pridobljene 

na Mestni občini Velenje, so mi pri vsakda-
njem delu v veliko pomoč. Zadovoljna sem, da 
smo skupaj s sodelavci v tem dveinpol-letnem 
obdobju veliko postorili. Dva največja izziva 
sta bila zagotovitev več sredstev za obrambni 
sistem – predvsem seveda za Slovensko vojsko, 
in prenova dveh krovnih zakonov na področju 
obrambe, torej Zakona o obrambi (ZOBR) in 
Zakona o službi v Slovenski vojski (ZSSV). Pri 
prvem cilju smo bili uspešni. Tudi v pripravo 
novih zakonov smo vložili zelo veliko energije. 
Ta prenova je bila nujna, kajti veljavni ZOBR, 
sprejet v letu 1994, do sedaj ni doživel celo-
vite prenove. V marsikaterem delu je preživet 
in posledično ne omogoča več potrebnega 
razvoja sodobnega obrambnega sistema in 
sodobne vojaške organizacije. Predlog novega 
zakona ne spreminja temeljnih elementov 
obrambnega sistema države, temveč jih na 
podlagi doseženega razvoja v skoraj četrt-
-stoletni zgodovini nadgrajuje in posodablja. 
Vesela sem, da so poslanci in poslanke Držav-
nega zbora v prvem branju dali paketu obramb-
nih zakonov podporo. Z ZSSV, ki je iz l. 2007 pa 
želimo zlasti izboljšati statusni položaj vojakov. 
Izhajamo še vedno – žal iz načela, da je tudi 
Slovenska vojska del javnega sektorja, saj je 
ob obravnavi izhodišč za pripravo zakona bila 
ocena, da bi izvzem vojske sprožil plaz tudi pri 
drugih in s tem razpad postavljenega sistema 
javnega sektorja. Upoštevajo pa se specifično-
sti, ki jih prinaša vojaški poklic. Pri pripravi obeh 
smo želeli vključiti najširšo strokovno in drugo 
javnost, saj ZOBR za sprejem v parlamentu 
potrebuje 2/3 podporo navzočih, torej potre-
bujemo tudi podporo opozicije. Zelo zahtevna 
pa so bila že medresorska usklajevanja. 

Ni dolgo tega, ko ste na Brdu pri Kranju na 
posebnem posvetu predstavili 20-letno sode-
lovanje Republike Slovenije v mednarodnih 
operacijah in misijah. Ali prinaša predlog 
novega Zakona o obrambi tudi kakšne spre-
membe glede udejstvovanja Slovenske vojske 
na kriznih območjih v tujini?

Tako je. V zakonu je, kar do sedaj ni bilo 
urejeno, opredeljen postopek odloča-
nja o sodelovanju Slovenske vojske v 

novih mednarodnih operacijah in na misijah, o 
predčasnem prenehanju sodelovanja oziroma 
bistveni spremembi namena ali obsega neke 
mednarodne operacije ali misije, skladno s 
Strategijo sodelovanja Republike Slovenije v 
mednarodnih operacijah in misijah. Dejstvo je, 
da je svet tako zelo povezan, da je mir v bližnji 
in širši okolici pomemben dejavnik tudi za 
varnost v domovini. 

Kot ste že sami povedali, letos obeležujemo 
dvajset let sodelovanja Republike Slovenije v 
mednarodnih operacijah in na misijah. To je 
vsekakor pomemben mejnik za razmislek o 
dosedanjih izkušnjah in načrtih našega sodelo-
vanja v prihodnosti. 

Republika Slovenija mora 
odgovorno sodelovati pri 
sooblikovanju mednarodne 
politike glede vsebine sedanjih, 
zlasti pa glede vzpostavitve novih 
operacij in misij.

Pod okriljem Združenih narodov, Evropske 
unije, Nata in drugih mednarodnih organiza-
cij ali v dvostranskem oziroma koalicijskem 
okviru se je Republika Slovenija doslej vklju-
čila v skupno 25 mednarodnih operacij in misij 
z okoli 12.500 udeleženci. Trenutno deluje v 
operacijah in na misijah okoli 345 pripadnic in 
pripadnikov Slovenske vojske in civilnih stro-
kovnjakov. Na ta način sodelujejo pri vzposta-
vljanju in ohranjanju miru na kriznih področjih 
po svetu, kjer je mir še vedno nedosežen ideal. 
Pomagajo pa tudi lokalnemu prebivalstvu pri 
vzpostavljanju normalnih pogojev za življenje, 
npr. omogočajo jim varno in svobodno giba-
nje, dostop do pitne vode, pomagajo ranljivim 
skupinam – otrokom, ženskam in starejšim. 

Zaradi prisotnosti mednarodne skupnosti lahko 
tam, kjer je bilo to nepojmljivo tudi deklice 
obiskujejo šolo. Varujejo kulturno dediščino. 
Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na sodelo-
vanje Republike Slovenije pri odpravi posledic 
naravnih ali drugih nesreč, zlasti preko evrop-
skega mehanizma civilne zaščite. 

Kaj prinaša predlog novega Zakona o obrambi 
na področju sodelovanja obrambnega sistema 
s civilnim okoljem? 

Nova ureditev civilno-vojaškega sodelo-
vanja je zagotovo ena od pomembnih 
novosti, ki jo prinaša predlog novega 

Zakona o obrambi. Gre za podporo in pomoč 
z vojaškimi in drugimi obrambnimi zmoglji-
vostmi pri skupnih ali posebno zahtevnih nalo-
gah drugim organom, organizacijam ter lokal-
nim skupnostim. 

Ena od novih oblik sodelovanja bo vzpostavi-
tev vojaškega hiperbaričnega centra v Vojašnici 
Ankaran. Komora z uporabo različnih plinskih 
mešanic dodatno omogoča izvajanje potopov 
do globine 100 metrov. 

To komoro pa je mogoče uporabljati tudi v 
javnem zdravstvu in prav v to sodelovanje so 
zdaj usmerjeni naši napori. Terapija s hiperba-
ričnim kisikom se namreč uporablja za zdravlje-
nje različnih obolenj v skoraj vseh medicinskih 
vejah, tako v akutnih kot kroničnih stanjih. Tovr-

stno zdravljenje je lahko celo nujno, na primer 
pri hudih zastrupitvah z ogljikovim monoksi-
dom ali pri potapljaški oziroma dekompre-
sijski bolezni, vse bolj pa je uveljavljeno tudi 
kot učinkovito dodatno zdravljenje. Ob kirur-
ški intervenciji in antibiotikih je hiperbarična 
komora tako dobra dodatna terapija pri kronič-
nem vnetju kosti in kostnega mozga, pa tudi pri 
ranah, ki se slabo celijo. 

Zelo sem ponosna na izvajanje dejavnosti 
helikopterske nujne medicinske pomoči, ki jo 
izvaja 151. helikopterska eskadrilja v sestavi 
15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske. 
Ta dejavnost obsega posredovanje pri reše-
vanju v gorah helikoptersko nujno medicin-
sko pomoč, gašenje požarov, helikopterske 
medbolnišnične prevoze in po novem tudi 
prevoz nedonošenčkov v inkubatorjih. Da smo 
to omogočili, je bilo treba narediti nadgradnjo 
na platformi v helikopterju Bell 412. Do danes 
so bili prepeljani že štirje nedonošenčki z inku-
batorjem, med njimi eden iz tujine. 

Ne smemo pozabiti, da je v letu 2015 bila 
uspešno izvedena vaja VIHRA. Za pomoč silam 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je 
lahko na razpolago v 4 urah 50 opremljenih in 
usposobljenih pripadnikov in pripadnic Sloven-
ske vojske, v 24 urah 740, v 48 urah 1054 in 
nad 48 ur 1600.

Za določene največje športne prireditve, npr. 
skoki v Planici, biatlon na Pokljuki… pa pravijo 
organizatorji, da bi jih brez sodelovanja SV in 
sil, ki so vključene v civilno zaščito ne bi bilo 
lahko izvesti. 

Tudi varstvo pred naravnimi in drugimi nesre- 
čami je del resorja, ki ga vodite. Zaključujemo 
mesec požarne varnosti. Za njeno zagotavlja-
nje so ključnega pomena slovenski gasilci, 
gotovo pa je pomembno, da smo tudi kot 
posamezniki dobro ozaveščeni glede tega, 
kako poskrbimo za svojo varnost in varnost 
najbližjih?

Slovensko gasilstvo je temeljni steber 
našega sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Naloge prostovoljnih 

gasilskih društev danes obsegajo ukrepanje in 
reševanje v veliko večjem spektru nesreč, kot 
je zgolj gašenje in reševanje v primeru poža-
rov, čeprav je tudi zadnjih kljub razviti preven-
tivni dejavnosti še vedno preveč. Menim, da je 
za Slovenijo optimalna rešitev v kombinaciji 
prostovoljnega gasilstva s poklicnimi enotami. 

Seveda pa je mesec požarne varnosti prilo-
žnost, da se prav vsi zavemo, kaj lahko in 
moramo narediti za svojo varnost in naših 
bližnjih. Ministrstvo za obrambo, Uprava Repu-
blike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasil-
ska zveza Slovenije in Slovensko združenje za 
požarno varnost so letošnji mesec požarne 
varnosti namenili opozarjanju prebivalcev na 
pomembnost prostih in prehodnih interven-
cijskih poti ter površin za gasilce in gasilska 
vozila. Tudi izdani plakati in letaki s sloganom 
»Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!« 
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opozarjajo prebivalce na to. Ko gre za reševanje 
življenj ali lastnine, lahko namreč le proste in 
prehodne poti omogočijo gasilcem ter drugim 
reševalcem hitro in učinkovito posredovanje. 
Zato je letošnji poziv namenjen vsem prebi-
valcem, da razmislijo o svojem ravnanju in se 
zavedajo, da lahko s svojimi dejanji vsak dan 
prispevajo k hitremu in učinkovitemu zagota-
vljanju pomoči vsem, ki jo potrebujejo. 

Prav tako je pomembno, da prav vsi obna-
vljamo tudi znanje prve pomoči. Kajti nikoli 
ne vemo, kdaj se bomo znašli v situaciji, ko 
bo to naše znanje ključno pri omilitvi posledic 
zahtevnih zdravstvenih stanj ali celo za reše-
vanje življenj. Prostovoljni gasilci z znanjem 
prve pomoči pa delujejo tudi kot tako imeno-
vani prvi posredovalci, aktivirani prek centra 
112. Zelo veliko vlogo pri reševanju življenj 
imajo predvsem na območjih, kjer je oddalje-
nost reševalnih ekip nujne medicinske pomoči 
velika, torej na geografsko razgibanih delih 
Slovenije. V zelo oddaljenih krajih ekipe nujne 
medicinske pomoči včasih pridejo prepozno, 
zato želimo slediti dobrim praksam iz tujine. 
Prostovoljni gasilci iz lokalnega okolja so tako 
pri bolniku ali poškodovancu veliko hitreje. 
S pridobljenim znanjem osnovnih postopkov 
prve pomoči še pred prihodom reševalne ekipe 
z zdravnikom rešujejo življenja. To je ob nena-
dnem zastoju srca, hudih krvavitvah ali tujku v 
dihalih, ki prav tako hitro pripelje do srčnega 
zastoja, zelo pomembno. Na pobudo Ministr-
stva za obrambo smo imenovali medresorsko 
delovno skupino za ureditev tega sistema in 
vzpostavitev mreže avtomatskih defibrilator-
jev. Tako pomagamo Ministrstvu za zdravje 
primerno urediti to področje.

Varnost je velika vrednota – 
skupni cilj, za katerega si je treba 
nenehno prizadevati. Seveda pa se 
zavedam, da smo vsi, ki delujemo 
v sistemu nacionalne varnosti, 
zanjo še posebej odgovorni. 

Spekter nesreč, s katerimi se soočamo v 
zadnjih obdobjih, je žal vse širši. Intervencije 
so vse zahtevnejše. Zato je izrednega pomena 
izobraževanje in usposabljanje vseh reše-
valcev. Zato posebno pozornost namenjamo 
tudi razvoju Izobraževalnega centra za zaščito 
in reševanje na Igu ter izpostavam v Logatcu, 
Pekrah in Sežani. Vesela sem, da aktivno pote-

kajo dogovori z občinami o ureditvi nepremič-
ninskih vprašanj, ki so bila dolga leta odprta. To 
je predpogoj za nadaljnji razvoj. V letošnjem 
letu pa smo v sodelovanju z Gasilsko zvezo 
Slovenije odprli tudi prvi regijski poligon za 
usposabljanje gasilcev v Ormožu ter položili 
temeljni kamen za naslednjega v Radljah ob 
Dravi. 

Ko govorimo o zaščiti in reševanju ne moremo 
mimo aktualnega vprašanja -  kako potekajo 
usklajevanja glede plač poklicnih gasilcev?

Ministrstvo za obrambo podpira priza-
devanja tudi poklicnih gasilcev za 
ureditev njihovega plačnega sistema. 

Ker vrsto let ni bilo nobenih sprememb, želijo 
poklicni gasilci vse anomalije, ki so se vzpo-
stavile z »virantovim« plačnim sistemom sedaj 
odpraviti. 

Na Ministrstvu za obrambo smo vseskozi 
iskali rešitve, ki bi omogočile odpravo anoma-
lij in višje plače gasilcem. Ministrstvo za javno 
upravo, ki je vodilo pogajanja je predlogu Sindi-
kata poklicnih gasilcev (SPGS) v nekaterih delih 

nasprotovalo, ker da ruši razmerje 
z ostalimi primerljivimi uniformi-
ranimi poklici.

Zato smo skupaj, predstavniki 
vlade in sindikat sklenili, da se 
pripravi in v podpis ponudi pono-
ven aneks h kolektivni pogodbi 
za javni sektor z samo eno spre-
membo in sicer, da se delovno 
mesto vodje gasilske izmene I 
uvrsti za en plačni razred višje. 
Če se ostali podpisniki aneksa 
s tem strinjajo, potem odpade 
razlog, ki ga je navajalo Ministr-
stvo za javno upravo, da se bo 
sprožil ponovni val zahtev glede 
višjega vrednotenja posameznih 
delovnih mest tudi pri ostalih 
uniformiranih poklicih in se lahko 
prisluhne zahtevam, ki jih je pred-
stavil SPGS. 

Aneks je podpisan. Pogajanja se 
nadaljujejo in ocenjujem, da smo 
v večji meri že zbližali stališča in 
se približali predlogu, ki smo ga 
kot resorno ministrstvo in sindi-
kat posredovali v usklajevanja za sprejem na 
vladi. Se pa še vedno naš predlog in mnenje 
Ministrstva za javno upravo razlikuje pri oceni 
napredovanj pri posameznih delovnih mestih v 
tarifni skupini VII/1 in VII/2.

Na Ministrstvu za obrambo in v Upravi RS za 
zaščito in reševanje podpiramo prizadevanja, 
da bi poklicni gasilci odpravili v preteklosti 
vzpostavljene anomalije in da se jim zagotovijo 
višje plače. Verjamem, da bomo tudi z Ministr-
stvom za javno upravo uspeli doreči spreje-
mljive rešitve za obe strani. 

V zadnjem času se veliko govori o hibridnih 
vojnah, kibernetskih grožnjah, kritični infra-
strukturi… Kakšna je vloga ministrstva za 
obrambo na tem področju?

Izkušnje so pokazale določene pomanjklji-
vosti pri kriznem upravljanju in vodenju na 
državni ravni, stopnja medresorske pove-

zanosti je bila premajhna, delitev pristojnosti 
in vlog pri upravljanju kompleksnih kriz neja-
sna. Ministrstvo za obrambo je tako prevzelo 
in uspešno zaključilo strateški vladni projekt 
Krizno upravljanje in vodenje v RS ter pripra-
vilo Model upravljanja s krizami. Opredelili 
smo strukturo kriznega upravljanja, natančneje 

definirali odgovornosti in 
pristojnosti med subjekti 
ter predlagali učinko-
vitejšo vlogo sekretari-
ata Sveta za nacionalno 
varnost.

Na Ministrstvu za 
obrambo, ki je koordi-
nator in usklajevalec 
priprav za zaščito kritične 
infrastrukture držav-
nega pomena v Repu-
bliki Sloveniji smo pripra-
vili tudi predlog Zakona 
o kritični infrastrukturi, 
ki ga je Državni zbor že 
sprejel. Temeljni namen 
je sistemsko urediti zago-
tavljanje neprekinjenega 
delovanja naše kritične 
infrastrukture. Pri tem se 
izhaja iz razumevanja, da 
njena zaščita obsega vse 
aktivnosti, ki prispevajo k 

neprekinjenosti in celovitosti njenega delova-
nja. Za sektorje kritične infrastrukture so dolo-
čeni preskrba z vodo, s hrano, z energijo, zdra-
vstvena oskrba, finančni sektor, promet, varstvo 
okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih 
sistemov in omrežij. 

Tako prispevamo k zvišanju ravni odporno-
sti slovenske družbe na sodobne varnostne 
grožnje in tveganja.

Vlada Republike Slovenije je s 
Strategijo kibernetske varnosti 
razširila pristojnosti Urada 
za varovanje tajnih podatkov 
Vlade Republike Slovenije in ga 
opredelila kot nacionalni organ za 
kibernetsko varnost.

Ministrstvo za obrambo je močno vpeto v med-
narodna dogajanja. Pred kratkim je Republika 
Slovenija izrazila namero o vključitvi v PESCO. 
Za kakšno sodelovanje gre?

Slovenija je podpisala notifikacijsko listino 
PESCO in s tem izrazila namero za sode-
lovanje v stalnem strukturnem sodelo-

vanje na področju obrambe. Varnostno okolje 
Evropske unije se ne izboljšuje. Krizna žarišča 
v okolici Evrope ostajajo. Manjše angažira-
nje ZDA pri varnostnih vprašanjih zahteva, da 
se Evropa močneje opre na lastne sile. Zato 
moramo krepiti samostojno evropsko varnost 
in obrambo. EU za razliko od NATA se lahko s 
krizami ukvarja celovitejše, tako iz civilnega, 
humanitarnega, razvojnega, zaščitnega, voja-
škega in vidika notranje varnosti. To ni le projekt 
Ministrstva za obrambo, vanj morajo biti vklju-
čeni drugi resorji. Je pa lahko tudi priložnost 
za našo gospodarstvo. Grozdu obrambne indu-
strije in Gospodarski zbornici Slovenije smo že 
pripravili uvodne predstavitve. }

Najlepša hvala za pogovor.  
Želimo vam vse dobro in veliko uspehov 
pri opravljanju vaše zahtevne funkcije!

S švedskim ministrom za obrambo Petrom Hultquistom

Andreja Katič s kanadskim ministrom za obrambo 
Harjitom Sajjanom in latvijskim ministrom za obrambo 
Raimondsom Bergmanisom

Andreja Katič v družbi nemške obrambne ministrice 
Ursule von der Leyen, italijanske obrambne ministrice 
Roberte Pinotti in španske obrambne ministrice Marie 
Dolores Cospedal
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Jan Škoberne, poslanec Socialnih 
demokratov v Državnem zboru Republike Slovenije
Pogovarjali smo se z Janom 
Škobernetom, poslancem Soci-
alnih demokratov v Državnem 
zboru Republike Slovenije, na-
mestnikom vodje poslanske 
skupine, predsednikom Odbora 
državnega zbora za pravosodje 
in članom slovenske delegacije 
v parlamentarni skupščini Sveta 
Evrope.

Gospod Škoberne, od imenovanja vaše 
predhodnice, Andreje Katič, na mesto 
ministrice za obrambo Republike 
Slovenije v imenu Socialnih demokra-
tov zastopate Šaleško dolino, Vele-
nje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Kako 
ocenjujete delo vlade in državnega 
zbora v tem obdobju?

Če želimo 6 mesecev pred zaključkom 
mandata podati iskreno oceno o uspe-
šnosti našega dela, je potrebno najprej 

4-letno obdobje umestiti v ustrezen geopo-
litični okvir okoliščin, ki so bistveno zazna-
movale tudi naše odločitve. Sedanja vlada je 
tako od predhodne nasledila gospodarsko rast, 
vladala je v okoliščinah splošnega izboljševa-
nja gospodarskega položaja v Evropi, soočena 
je bila z begunsko krizo, ki je povzročila ekspo-
nentno rast desničarskega radikalizma, rasizma, 
nacionalizma in drugih oblik (neo)fašizma v 
Evropi in svetu. 

V tem kontekstu lahko tako korektno ugoto-
vimo, da smo preteklo obdobje predvsem 
uspešno prekrmarili, se izognili večjim kriznim 
eskalacijam in zadovoljivo izkoristili potenciale 
evropske gospodarske rasti. Slovenska politika, 
predvsem pa največja vladna stranka SMC, žal 
ni zmogla moči za bistven družbeni in gospo-
darski preboj. Iskren odgovor bi se torej glasil: 
bili smo dobri, imamo pa še precejšnjo rezervo, 
da postanemo odlični. Prihodnost (priložnost) 
za to bo že v naslednjem mandatu. 

Zadnje čase kar veliko poslušamo o 
dobrih kazalnikih gospodarske rasti. Se 
vam zdi, da politika, tudi vaša stranka, 
naredita dovolj, da to gospodarsko rast 
občutijo tudi ljudje? 

Temeljno poslanstvo Socialnih demokra-
tov v tej vladni koaliciji je bilo prav to, 
učinke gospodarske rasti preliti med ljudi, 

ne le v sanacijo bančnega sistema in popravo 
škode, ki so jo povzročili tranzicijski tajkuni. 
Naša glavna težava pri tem je bilo dejstvo, da 
smo na zadnjih volitvah dosegli le 6 poslan-
skih mandatov, zato smo se morali toliko bolj 
krčevito boriti za dvig minimalnega dohodka, 
dodatne štipendije, dvig otroških dodatkov, 
redno in izredno uskladitev pokojnin, poveča-
nje sredstev za zdravstvo, znanost in gospodar-
ski razvoj. Kljub temu da je bilo zelo težko, sem 
zadovoljen, ker smo bili v naših prizadevanjih 
uspešni, liberalni, večini navkljub. 

Žal pa mi je, da nam druge stranke niso sledile 
v naših prizadevanjih za male napredne korake. 
Sam sem bil tako prvopodpisani pod predloge 
zakonov o delavskih odkupih, legalizaciji kono-
plje, noveli zakona o SDH, skupaj s sodelavci pa 
smo si še posebej prizadevali za uvajanje prin-
cipov ekonomske demokracije. Vse to so veliki 
potenciali, ki lahko prinesejo višje plače in 
nova delovna mesta, a se je slovenska politika 
žal bala korakov drznosti, ki pa bi lahko prine-
sli zelo veliko. Včasih je pač potrebnega nekaj 
poguma in verjamem, da bo z novo vlado, v 
kolikor jo bo vodil mag. Dejan Židan, prišel tudi 
ta pogum za preboj naprej. 

Javno zdravstvo, javno šolstvo… Zakaj 
toliko govora prav sedaj, v času, ko 
krize ni več, o javnem, ko se zdi, da je 
denarja dovolj tako za zdravstvo kot za 
šolstvo? Gre potemtakem res samo za 
denar ali doktrino, politiko?

Odgovor je relativno preprost: kadar se 
zdi, da je denarja dovolj, začne večina 
razmišljati o dobičkih, dodani vredno-

sti in priložnostih za zaslužek. Privatizacija 
zdravstva in šolstva je v tem pogledu izjemna 
priložnost za vse, ki bi želeli na storitvah, ki 
jih družba vedno, ne glede na krizo ali rast, 
potrebuje, zaslužiti enostavno in hitro. Trik pa 
se skriva v podrobnosti, ki ji pravimo enako-
pravnost dostopa do enakih možnosti, tako za 
premožne kot za socialno šibkejše. In ravno 

naloga javnega zdravstva in šolstva je, da za 
vse vzdržuje najvišji možni nivo storitve, da 
vprašanje zdravja in dostopa do znanja ni le 
vprašanje tega, v kako dobro družino se je 
nekdo rodil. Socialni demokrati verjamemo, da 
moramo skozi solidarne sisteme javnih storitev 
vsem našim ljudem omogočiti enake priložno-
sti za razvoj lastnih potencialov. Nenazadnje bo 
iz množice uspešnih bistveno lažje ustvarjati 
dodano vrednost za družbeno blaginjo, kot če 

je to le v domeni elite. Solidarnost tako ni vpra-
šanje socialne politike, je prej vprašanje razvoj-
nega potenciala. 

Kaj vi kot poslanec Socialnih demokra-
tov vidite kot ključno vodilo vašega 
prizadevanja v tem mandatu. Katero 
je tisto stališče, prepričanje, ki se mu 
tudi zavoljo dobrih odnosov v koaliciji, 
morda v lastni stranki, niste pripra-
vljeni odpovedati ali o njem sklepati 
kompromisov? 

V predvolilni kampanji sem si za slogan 
izbral pravično plačilo za pošteno delo, 
ker je to temeljni okvir vrednot, ki so 

vedno veljale, najprej v moji družini, predvsem 
pa tudi znotraj širše družine Socialnih demo-
kratov. Težko rečem, kaj je bolj pomembno, soli-
darnost, poštenost, enakost ali denimo spošto-
vanje vrednot NOB. 

Menim, da je v politiki mogoče 
dobro delati le, če imaš o vsem, 
na podlagi dejstev in realnih 
podatkov, izdelano jasno stališče, 
in če vselej razumeš, da ne obstaja 
le tvoj lastni pogled, ampak da 
ljudje različno vidimo možne 
rešitve. 

Če bi torej iskal svojo rdečo črto, bi rekel, 
da se nikdar ne želim odpovedati pravici, da 
znotraj vrednot, ki so osnova, ostajam odprt za 
vse nove, drugačne rešitve. Tako sem si denimo 
zelo prizadeval za sprejetje novele Zakona o 
kazenskem postopku, ki bi omogočil hitrejši in 
bolj učinkovit pregon kaznivih dejanj. Ko pa so 
v zadnjo verzijo zakona dodali tudi možnost 
rehabilitacije domobranstva, sem presodil, da 
zakona ne morem več podpirati, ker iskreno 
verjamem, da moramo kot država stati za 
vrednotami Osvobodilne fronte in partizan-
skega boja, ki je skupaj z zavezniki osvobodil 
Evropo naci-fašističnega terorja. 
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Ali kot mlad poslanec čutite, da vam 
morajo biti oziroma so vam problemi 
mladih zato še zato toliko bližje? 
Kakšne so rešitve za boljšo prihodnost 
mladih? 

Predvsem se mi pogosto dozdeva, da ravno 
zaradi mladosti prej pograbim rešitve in 
ideje, ki se starejšim poslankam in poslan-

cem zdijo tuje, neznane, komu tudi tvegane. 
Tako denimo sam v rastlini konoplje vidim izje-
men potencial za rast industrijske proizvodnje 
in predvsem razvoj malih podjetij in domače 
obrti, kar je temelj slovenskega gospodarskega 
naboja. Nekateri starejši pa so v tem videli 
predvsem nevarnost, da bi ljudje drogo zlora-
bili. Tu je bistvena medgeneracijska razlika. 

Mlajši poslanci bi marsikaj hitreje, 
bolj udarno, z več tveganja, 
starejši, brez dvoma tudi bolj 
izkušeni, pa s kakšnim vmesnim 
korakom več. 

Da pa avto deluje, potrebuje tako motor kot 
zavore. 

Če bi imeli možnost, da danes vložite 
zakon, in garancijo, da bo ta brez 
posebnih naporov in nasprotovanj  
sprejet, kateri zakon bi to bil in zakaj? 

Vložil bi jih več (smeh). Najprej vse tiste, 
ki sem jih že do sedaj, poleg teh pa 
gotovo zakon o finančni policiji in učin-

kovitejši zakon o odvzemu nezakonito prido-
bljenega premoženja. Nepoštene poslovne 
prakse, izkoriščanje osebnih stečajev, nepo-
plačani mali obrtniki in delavci so namreč huda 
rak rana naše družbe. Dokler se namreč dopu-
šča, da je mogoče pri nas udobno živeti tudi 
od nepoštenega dela, z nelojalno konkurenco, 
izigravanjem podizvajalcev in neplačevanjem 
in zlorabo zaposlenih, do takrat pač ne bomo 
resna država in tudi ne bomo izpolnili osamo-
svojitvene obljube. Tu sem zelo hvaležen svoji 
stranki SD in poslanski skupini za podporo 
in verjamem, da bo po zmagi mag. Dejana 
Židana končno mogoče narediti tudi te ključne 
premike, za katere je sedaj zmanjkalo poguma 
ali volje. Vsekakor o tem še nisem rekel zadnje 
besede. 

Ste tudi predsednik Odbora za pravo-
sodje. Pravičnost in pravosodni sistem 
bi nekako morala biti – če tako rečem 
– siamska dvojčka, zdi pa se, da sta si 
z vsemi temi odmevnimi medijskimi 
problemi čedalje bolj vsaksebi. Ali 
je res stanje tako kritično ali pa naš 
pravosodni sistem deluje bolje, kot se 
to želi prikazati? 

V veliki večini, skoraj v vseh primerih, naš 
pravosodni sistem deluje dobro in učin-
kovito. To seveda velja šele za zadnje 

desetletje. Vendar to še ni dovolj. Vsak primer, 
ko se ljudje upravičeno sprašujejo, ali za Janeza 
Janšo in Zorana Jankoviča obstajajo drugačna 
merila kot za vse ostale, je hud udarec pravni 
državi in dokler ni enako učinkovite pravice in 
strogosti deležen vodilni politik in samostojni 
podjetnik, ki je zaradi zamude pri plačilih prepo-
zno plačal državi prispevke, vse do takrat ljudje 
z delom pravosodja upravičeno niso zadovoljni. 
Moram povedati, da z ministrom Klemenčičem 
pri reformi tega sistema dobro sodelujeva in da 
tudi na podlagi opravljenega v tem mandatu 
lahko računamo na bistveno izboljšanje stanja. 
Ne glede na to pa bodo bistven del za izbolj-
šanje ugleda pravosodja morali narediti tožilci, 
sodniki in organi pregona. Znotraj ceha, kot bi 
se reklo. 

Ste zagovornik nizkih ali visokih 
davkov in zakaj. Oziroma kateri davki  
si po vašem mnenju zaslužijo okleste-
nje, katere pa bi morda morali še doda-
tno zvišati? 

Mislim, da gre za eno najbolj 
zgrešenih družbenih vprašanj. 
Ključno vprašanje je, ali javni 
sektor in državna uprava za denar, 
ki ga plačujemo državljanke 
in državljani skozi davke in 
prispevke, ponudita dovolj dobre 
in predvsem učinkovite storitve. 

Skandinavske države nimajo težav z viso-
kimi davki, saj so ljudje zadovoljni s tem, kar 
država ponuja. In tu moramo narediti kvalitetni 
preskok. Ne smemo se torej spraševati, koliko 

damo državi, ampak kaj za to dobimo. In tu je 
prostora za napredek še veliko. 

Slovensko gospodarstvo v veliki meri 
temelji na izvoznikih. Kje pa so po 
vašem mnenju še potenciali našega 
gospodarstva, poleg izvoznikov, ki jih 
ne uspemo v večji meri realizirati? 

Glavni potencial je v bolj učinkoviti 
gospodarski diplomaciji in neposre-
dnem vlaganju skupnosti v domače 

znanje in proizvode. Upam si trditi, da če bi 
državna gospodarska in zunanja politika sledili 
zgledu, ki ga skozi svoje delo daje župan Bojan 
Kontič, bi danes imeli vsaj podvojeno gospo-
darsko rast. Vendar to terja veliko angažmaja 
in premišljeno vloženih razvojnih sredstev. V 

Ljubljani pa za to pogosto zmanjka volje in idej, 
ker je v centru občutek obilja povsem drugačen 
kot pri nas, ki se moramo boriti za prav vsako 
priložnost. 

Zdi se, da ste kot stranka te dni precej 
prisotni na terenu, med ljudmi. Znate 
vi osebno poleg pohval ljudi slišati tudi 
njihove kritike? 

Drži, v zadnjem obdobju smo stalno med 
ljudmi in mislim, da je to prav. Ne pred-
stavljam si politike, ki se vodi iz pisarn. 

Poslanci vendar po ustavi predstavljamo ljudi. 
Morda bo zvenelo nenavadno, vendar bistveno 
bolj cenim (konstruktivne) kritike kot vljudno-
stne pohvale. To je podobno kot pri treningu 
kateregakoli športa. Sam si vedno mnenja, da si 
vse naredil prav in po najboljših močeh, trener 
pa te vidi v realni podobi. In moji trenerji so 
občanke in občani in poleg pohval, ki jih seveda 
rad slišim, sem vedno znova hvaležen za vsako 
kritiko, pobudo in idejo. To je edini način, da 
tudi sam postanem boljši. 

Socialnim demokratom ankete napo-
vedujejo dober rezultat, tudi zmago na 
prihodnjih parlamentarnih volitvah. 
Naštejte tri ključne točke, s katerimi bo 
vaša stranka stopila pred ljudi v pred-
volilnem času.

Ukinili bomo zloglasni ZUJF, 
umaknili bodečo žico in dvignili 
minimalno plačo. 

Sicer pa vedno govorim, najprej delo in 
rezultat. Medalje, ki si jih razdelimo pred 
tekmo, nimajo nobene vrednosti. Do voli-

tev je še približno 6 mesecev in v tem času se 
da in moramo še mnogo postoriti. Po volitvah 
pa bomo govorili o novih zgodbah. }

Hvala za pogovor in uspešno delo še 
naprej!
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INVESTICIJE  
Mestne občine Velenje  
v letu 2017

Razširitev poslovne cone Stara vas

Namen projekta je razširitev že obstoječe 
poslovne cone Stara vas s ciljem zagotovitve 
ustrezne infrastrukture za hitrejšo rast in razvoj 
malih in srednje velikih podjetij ter ustvarjanje 
novih delovnih mest. Projekt obsega ureditev 
severnega dela poslovne cone. Z razširitvijo in 
ureditvijo komunalno-cestne infrastrukture so 
dani dobri pogoji za ustvarjanje novih poslov-

nih priložnosti in razvoj gospodarstva v Vele-
nju.

Vrednost projekta je 2.175.329 evrov. Od 
tega je Mestna občina Velenje zagotovila 
1.195.765 evrov, preostala sredstva pa so bila 
pridobljena na razpisu za nepovratna sredstva 
Ministrstva za gospodarstvo in razvoj.

Smučarskoskakalni center

Grajski grič ob Velenjskem gradu se ponaša 
z novim Smučarskoskakalnim centrom. Leta 
2013 je bila zaradi tehnične neustreznosti 
in neusklajenosti zgrajenega objekta z grad-
benim dovoljenjem odstranjena 94-metrska 
skakalnica. Konec leta 2016 sta bili zgrajeni 
novi skakalnici K55 in K35, ki ustrezata najno-
vejši tehniki skakanja. V sklopu gradnje sta 
bila obnovljena tudi sodniški stolp in bruna-
rica s klubskimi prostori. Smučarskoskakalni 

center sedaj obsega šest skakalnic, poleg novih 
skakalnic K55 in K35 še skakalnice K5, K8, K14 
in K22.

Vrednost projekta je 561.208 evrov. Od tega 
je Mestna občina Velenje zagotovila sredstva 
v višini 390.538 evrov, Fundacija za šport je 
prispevala 59.400 evrov. Preostala sredstva 
smo prejeli iz državnih sredstev, ki so name-
njena občinam za sofinanciranje investicij.

Obnova Gasilskega doma Velenje

Gasilski dom Velenje je bil po 50-ih letih, 
kljub rednemu vzdrževanju potreben večje 
prenove. K 368.000 evrov vrednemu projektu 
sta Mestna občina Velenje s sredstvi v višini 
268.000 evrov in Prostovoljno gasilsko društvo 
Velenje s 100.000 evri pristopila v začetku 
letošnjega leta. V prvi fazi je bila prenovljena 

in razširjena večnamenska dvorana, urejene 
so bile sanitarije in garderobe. Uredili so tudi 
delavnico za poklicno jedro in nov vhod v 
dvorano, ki se nahaja v prizidku. Dvorana je 
prilagojena tudi invalidom, saj ima vgrajeno 
dvigalo.

Mag. Iztok Mori, direktor občinske uprave
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Prenova atletske steze na mestnem stadionu

24 let stara atletska steza na velenjskem 
stadionu je bila potrebna temeljite prenove, da 
bo tudi v prihodnje omogočala izvedbo večjih 
mednarodnih atletskih dogodkov. Vrednost 

investicije je znašala 164.800 evrov. Od tega 
je Mestna občina Velenje prispevala 124.480 
evrov, 40.320 evrov pa Fundacija za šport.

Sofinanciranje nakupa mamografa 

Zdravstveni dom Velenje je v začetku leta 
pridobil nov digitalni mamografski aparat. To je 
edini mamograf takšne kvalitete na šaleškem in 
koroškem območju, ki omogoča bistveno kvali-
tetnejše rezultate pregleda ob bistveno manjši 

ogroženosti zaradi sevanja. Vrednost nakupa je 
bila 155.000 evrov, od tega je Mestna občina 
Velenje zagotovila sredstva v višini 50.000 
evrov.

Kanalizacijsko omrežje Vinska Gora in izgradnja male komunalne čistilne naprave

Preureditev lokalne ceste Završe–Graška Gora

Med Mestno občino Velenje in Občino Misli-
nja je bil 28. 1. 2016 sklenjen Sporazum o 
medsebojnih obveznostih, s katerim sta se 
občini dogovorili za posodobitev in asfaltiranje 
preostalih makadamskih odsekov LC 261010: 
Odsek Zg. Pustinek–križišče za Cirkovce v 
dolžini 1.144 m in Odsek Pivnik–Graška Gora v 

dolžini 1.807 m. Obnovo ceste sta občini finan-
cirali v razmerju 50 : 50.

V letošnjem letu so bila vsa dela, vključno z 
asfaltiranjem, zaključena. Mestna občina Vele-
nje je zanje namenila 226.351 evrov.

Za omenjeno območje je predviden ločen 
sistem odvajanja odplak, pri čemer je bilo 
potrebno zgraditi novo kanalizacijo za odvod 
komunalnih odpadnih vod, črpališče za 1000 
PE in malo čistilno napravo SBR 1000 PE (v dveh 
fazah). Slednji sta bili zgrajeni v letu 2016, pri 
čemer je bila v malo komunalno čistilno napravo 
vgrajena hidromehanska oprema za 1. fazo. V 
začetku leta 2017 je bilo pridobljeno uporabno 
dovoljenje, vendar je bilo treba zaradi potrebne 
obremenitve male komunalne čistilne naprave 
v letu 2017 najprej zgraditi kanal v središču KS 
Vinska Gora in povezovalni kanal do Pirešice, s 
čimer smo zagotovili potrebnih 180 PE obre-
menitve za nemoteno obratovanje male komu-
nalne čistilne naprave. Tako se je priklapljanje 
pričelo konec septembra in s tem tudi posku-
sno obratovanje.

Vrednost projekta je bila 450.229 evrov; 
projekt je bil v celoti financiran s strani Mestne 
občine Velenje.

Prenova Vile Mojca

Prenovljeni prostori Vile Mojca, v katerih je 
do prenove delovala Medobčinska zveza prija-
teljev mladine Velenje, so bili v letošnjem letu 
predani v uporabo Vrtcu Velenje za potrebe 
predšolske vzgoje. V objektu Vile Mojca, ki 

spada pod organizacijsko enoto Najdihojca, je 
prostora za 4 oddelke. 

Vrednost projekta je 230.167 evrov in je bil 
v celoti financiran s strani Mestne občine Vele-
nje.

Obnova podhoda Pošta in podhoda Mastodont

Mestna občina Velenje je poleti pristopila 
k celoviti sanaciji dotrajanega podhoda Pošta 
pod Kidričevo cesto. Vrednost investicije je 
znašala 110.941 evrov. Izvajalec je dotrajan 
asfalt nadomestil z metličenim betonom, zbru-
sil površino obstoječih masivnih stopnic iz 
pohorskega tonalita, opral in prepleskal strop, 
impregniral vidni beton, vgradil linijske kana-
lete, uredil kanalizacijo padavinskih vod, zame-

njal jeklena dvokrilna vrata v podhodu, doba-
vil in montiral jeklene napise nad vhodoma 
ter dobavil in montiral razstavne vitrine. Za 
vsebino v vitrinah skrbi Muzej Velenje. 

Prav tako so bila v mesecu avgustu izve-
dena obnovitvena dela v podhodu Masto-
dont. Obnova notranjosti in okolice podhoda 
je znašala 20.123 evrov. Obe investiciji sta bili 
financirani s strani Mestne občine Velenje.

NAČRTI ZA BLIŽNJO PRIHODNOST
Mestna občina Velenje je ena izmed najuspešnejših občin pri črpanju evrop-
skih sredstev. Velik del načrtovanih investicij (okoli 11 milijonov evrov) bomo 
sofinancirali iz prihodkov finančnega mehanizma Celostne teritorialne naložbe 
(CTN). Sredstva so predvidena za energetsko sanacijo objektov Cesta Simona 
Blatnika 1, Vojkova 12a in Cesta talcev 18a, za izgradnjo prireditvenega odra 
in prireditvenega prostora na Velenjskem jezeru, za revitalizacijo starotrškega 
jedra in rušenje ter novogradnjo objekta Stari trg 11. }
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Bojan Kontič, državni svetnik 
Decembra 2017 sem nastopil vnovični petletni mandat 
člana Državnega sveta Republike Slovenije, v katerem 
kot izvoljeni predstavnik zastopam lokalne interese. 

Tudi ta mandat bom, kakor sem v dosedanjem, pozornost še 
prav posebej namenjal delovanju lokalne samouprave. 

Financiranje občin se je v času krize 
poslabšalo in to v takšni meri, da je ogroženo 
izvajanje njihovih zakonsko določenih nalog. 

Številne občine so se morale, če so želele zagotoviti dovolj 
prepotrebnih sredstev za zdravstvo, socialno skrbstvo, šolstvo, 
kulturo in šport, odpovedati primernemu vzdrževanju lokalne 
infrastrukture. To je lahko seveda le zelo kratkoročna rešitev 
in kot predsednik Skupnosti občin Slovenije ter Združenja 
mestnih občin Slovenije sem na to ves čas glasno opozarjal in 
se o tem pogajal s predstavniki vlade. V zadnjih dveh letih nam 
je uspelo trend financiranja občin obrniti navzgor, a še vedno 
ne v zadostni meri. Ministrstvo za javno upravo je ovrednotilo 
zakonsko predpisane naloge občin in ugotovilo, da bi morala 
tako imenovana povprečnina znašati 609 evrov, v proračunu 
za leto 2018 pa so jih predvideli 551. Vlada tega razkoraka 
med potrebnim in zagotovljenim ne dojema kot težave. Takšno 
stališče zagovarja s podatki o pozitivnih rezultatih občin ob 
koncu let in o zmanjševanju občinskih dolgov, pri čemer pa 
ne upošteva ali ne pove, da občine ob koncu leta na svojih 
računih morajo imeti dovolj denarja za izplačilo decembrskih 
plač zaposlenim v občinskih upravah, vrtcih in drugih javnih 
zavodih; dolgov pa imajo občine manj, saj ob precej neuspe-
šnem črpanju sredstev iz sedanje finančne perspektive občine 
ne izvajajo investicij in tako pač ne potrebujejo kreditov za 
zagotavljanje lastnega deleža. Zadolževanje občin je namreč 
vezano na investicije in ne na tekočo porabo. 

Glavnino dela državnih svetnikov predstavljajo obravnave 
zakonov in poročil različnih institucij, ki jim poročanje držav-
nemu svetu nalaga zakon. To delo bo dosti bolj učinkovito in 

bo doseglo svoj pravi namen, ko bo ustava državnemu svetu 
omogočala dejansko korekcijsko funkcijo. To bi v praksi pome-
nilo, da bi državni svet, kadar bi ocenil, da sprejeti zakon 
vsebuje šibke točke oziroma sporna določila, lahko zahte-
val spremembo problematičnega člena, namesto da se ima 
možnost izreči le o zakonu v celoti. Te ustavne spremembe 
nam žal še ni uspelo doseči in tako Državni zbor Republike 
Slovenije pri ponovnem odločanju o zakonu, na katerega je 
državni svet izglasoval veto, tega praviloma potrdi z absolu-
tno večino. Veto državnega sveta je v večini primerov torej le 
nekakšno opozorilo, ki morda katerega od poslank in poslan-
cev nagovori k dodatnemu razmisleku, sicer pa nima prave 
vloge. Seveda so tudi primeri zakonov, ki v državnem zboru 
dosežejo le komaj zadostno večino in tudi v primeru veta 
državnega sveta ne dobijo potrebne podpore. Tudi pri takšnih 
zakonih je dostikrat usoden le posamezen člen, ki pa ga, skla-
dno s sedanjo ustavno ureditvijo, ni mogoče popraviti oziroma 
spremeniti in postopka nadaljevati. 

Ob koncu mojega prvega svetniškega mandata lahko zapi-
šem, da sem kot predstavnik lokalnih interesov v držav-
nem svetu izkoristil prav vsako priložnost za opozarjanje na 
različne nepravilnosti in na škodljivo ravnanje odločevalcev. 
Naj na tem mestu izpostavim le enega izmed takšnih primerov. 

Agencija za energijo je v tem letu sprejela 
nerazumno odločitev. 

Kljub v nebo vpijočim nejasnostim je podala soglasje k dvigu 
cene toplotne energije na pragu Termoelektrarne Šoštanj. 
Ta je ob bistveno boljšem izkoristku bloka 6 v primerjavi s 
starejšimi bloki ceno toplotne energije dvignila kar za več kot 
petdeset odstotkov! In argument? Cena je tudi po podraži-
tvi nižja od državnega povprečja. Človek kar težko verjame! 
Da je cena toplotne energije iz Termoelektrarne Šoštanj še 
vedno nižja od povprečne slovenske cene sicer drži, ob tem 
pa seveda ne bi smeli pozabiti, kakšen je bil in še vedno je 
prispevek Šaleške doline v slovensko energetiko. A danes 
nam tega prispevka in visoke cene, ki smo jo plačali na račun 

izkopavanja premoga in pridobivanja električne energije, ne 
priznavajo več. Kot da je šoštanjski šesti blok krivec za prav 
vse težave naše države. In kot da smo zanj krivi mi, prebivalke 
in prebivalci Šaleške doline. Še vedno sem prepričan, da smo 
se v šaleških lokalnih skupnostih, ko smo se odločali o šestem 
bloku šoštanjske elektrarne, odločili dobro in prav. Seveda 
na podlagi informacij, ki so nam bile dostopne, in zagotovil, 
ki smo jih od odgovornih strokovnjakov dobili. Danes je slika 
popolnoma drugačna, kot je bila pred leti. 

Skoraj nič od predvidenega se ni zgodilo, 
skoraj nič od obljubljenega ni bilo 
narejenega. 

Blok 6 je sinonim za korupcijo. Vprašanj, povezanih z njim, je 
veliko. Pomembnih vprašanj. Odgovorov nanje pa kar ni in ni. 
Jih bomo sploh kdaj dobili? Petsto milijonov evrov vendarle 
ne more kar tako izginiti! Bomo našli krivce? Jih res iščemo? 
Zakaj so nam lagali, če so nam lagali? Zakaj so nas zavajali, če 
so nas zavajali? Namenoma? Zakaj je bila investicija vodena 
tako, kot je bila? Zakaj so odpovedali nadzorni organi? Zakaj se 
niso uresničile napovedi o številu delovnih mest? In še in še …

Ob dosedanjem opravljanju funkcije državnega svetnika 
sem spoznal nekaj zanimivega: državni svet je praviloma edini 
zaveznik občin. To se je odrazilo z več zaporednimi odklo-
nilnimi mnenji o državnem proračunu, ki so bila posledica 
nestrinjanja z neurejenim financiranjem občin. Državni svet je 
odložilni veto večkrat izglasoval tudi na zakon o izvrševanju 
proračuna.

Moje udejstvovanje v državnem svetu je bilo v mojem prvem 
mandatu pomembno tudi zaradi tretje razvojne osi. Po dolgih 
letih nam je, akterjem, dejavnim na različnih področjih, uspelo 
projekt pripeljati tako daleč, da se bo gradnja tretje razvojne 
osi v letu 2019 vendarle pričela. In to je velik korak na poti k 
večji konkurenčnosti naše doline. 

Tako v nov mandat državnega svetnika in v 
novo leto vstopam optimistično. }

Tretja razvojna os: ne zahtevamo 
nič več, kot imajo drugi!
Prav gotovo kot enega najpo-
membnejših uspehov trenutno 
vladajoče garniture, vsaj za našo 
dolino, lahko štejemo sprejem 
državnega prostorskega načr-
ta, s katerim je bila umeščena v 
prostor tretja razvojna os od pri-
ključka Šentrupert do priključka 
Velenje – jug. Projekt je bil ume-
ščen tudi v načrt razvojnih pro-
gramov 2017–2020. Po mnogih 
letih je to končno korak v pravo 
smer, ki omogoča izvedbo po-
stopkov za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. 

 Skupaj s koroško regijo smo v zadnjem času 
pokazali odločnost in neomajnost, da zavlače-
vanja ali celo zaustavitve projekta ne bomo več 
tolerirali. To smo večkrat pokazali na različnih 
dogodkih in sestankih. Prav gotovo je najbolj 
odmevala t. i. »Koroška vstaja – HOČ`MO CE-
STO«, ki sem se je kot predstavnik SAŠA regi-
je udeležil tudi sam. Na tovrstnih dogodkih je 
več kot evidentno, da to cesto potrebujemo vsi, 
brez izjem. In da je ta cesta prvi in temeljni po-
goj za to, da bomo lahko z razvojem tega dela 
Slovenije nadaljevali. Doslej smo bili zaradi 
prometne infrastrukture že preveč hendikepi-
rani in v manj privilegiranem položaju. 

Na osnovi podpisanega Protokola o poteku 
načrtovanja in izgradnje tretje razvojne osi na 
odseku Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec–
Dravograd–Holmec je bila imenovana skupina, 
v kateri so predstavniki obeh regij. S strani 
SAŠA regije mi je bila naložena odgovornost, da 
aktivno sodelujem v tej komisiji, znotraj katere 
zagovarjam interese naše regije. Skupina se 

je že nekajkrat sestala s predstavniki Ministr-
stva za infrastrukturo in Družbe za avtoceste v 
Republiki Sloveniji. 

Uspeli smo se dogovoriti, da bo na 
spletni strani DARS-a podstran, na 
kateri bomo lahko vsi spremljali 
potek investicije. 

V teku so javna naročila za izbor izvajalca 
za odkupe nepremičnin in postopki za prido-
bitev izvajalca za izvedbo parcelacij. Ko bodo 
ti postopki zaključeni, bodo izvajalci pristopili 
do lastnikov zemljišč in predvidoma v začetku 
leta 2018 začeli z razgovori s posamezniki. 
Izrazili smo tudi pričakovanje, da bodo lastniki 
zemljišč obravnavani strokovno in pravično.

V postopku je razpis za izbor projektanta, ki 
bo poskrbel za pripravo projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za 
izvedbo (PZI). Po zagotovilih pristojnih orga-
nov naj bi bila sredstva za odkupe zemljišč in 

projektiranje zagotovljena v državnem prora-
čunu in poslovnem načrtu DARS-a. 

Vse navedeno kaže na to, da se postopki 
odvijajo, pri tem pa, kot rečeno, moramo še 
naprej budno spremljati njihovo izvajanje. 

Naslednje leto je volilno leto in 
za Šaleško dolino bo prav gotovo 
najpomembnejše to, da bo tudi 
naslednja vlada podpirala projekt 
in ga vodila skladno z začrtanim 
terminskim planom. 

Ta predvideva začetek gradnje tretje razvojne 
osi ob koncu leta 2019. Takšna je bila zaveza 
odgovornih in to bomo vsekakor pozorno spre-
mljali. Ljudje, ki tukaj živimo, ne zahtevamo 
ničesar več, kot imajo drugi; želimo le enako-
vredne pogoje za nadaljnji razvoj. }

Srečno, tretja razvojna os!
Peter Dermol
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Pogovor s častnim občanom Mestne občine Velenje  
Srečkom Mehom ob 30. obletnici 
»ekološke revolucije«
Ob letošnjem občinskem prazniku smo se v Velenju ozrli na pot, ki 
jo je Velenje prehodilo od močno onesnaženega mesta do »zele-
nega Velenja« – mesta oziroma občine, prejemnice številnih pri-
znanj za varovanje in urejanje okolja. To pot je v različnih vlogah 
ves čas budno spremljal Srečko Meh.

Industrijski revoluciji je sledila ekolo-
ška revolucija. Zaradi onesnaženosti 
vode, tal in zraka, izgube gozda in 
ostalih kmetijskih površin je potreba po 
okoljski sanaciji degradiranega okolja 
postajala vse večja …

Velenje je bilo industrijsko mesto. Živeli smo 
v sožitju s Premogovnikom Velenje, Termoe-
lektrarno Šoštanj in Gorenjem. Posledic prido-
bivanja premoga in električne energije smo 
se dobro zavedali, nastale so na račun razvoja 
mesta. Ugreznine, ki so nastale zaradi odkopa-
vanja premoga, je bilo potrebno sanirati, prav 
tako posledice pridobivanja energije v termo-
elektrarni, proizvodnje v Gorenju, komunalnih 
odlagališč ipd. Začelo so je obdobje sanacij in 
priprave ekološkega sanacijskega programa, ki 
naj bi usmerjal k zmanjšanju negativnih vplivov 
na okolje.

Letos mineva 30 let od ekološkega 
shoda, na katerem je množica na Tito-
vem trgu odločno izrazila nestrinjanje s 
prekomernim onesnaževanjem okolja. 
Kako se spominjate 8. novembra 1987?

Ekološki protesti so pospešili ekološko sana-
cijo Šaleške doline, s katero so gospodarski 
subjekti predhodno že začeli. Novica o poten-
cialnih lokacijah odlagališča radioaktivnih 
odpadkov v naši dolini je bila za stroko in prebi-
valstvo priložnost, da se v dolini prične inten-
zivna sanacija degradiranega okolja.

Kaj je bil po vašem mnenju povod za 
tako imenovano »ekološko revolucijo«?

Protest je bil usmerjen predvsem proti 
onesnaževanju okolja. Omogočila ga je tudi 
okoljska zavest občank in občanov in napaka 

v komunikaciji vseh vpletenih deležnikov s 
prebivalstvom. Komunikacije v bistvu sploh 
ni bilo. Ljudje so zaradi skopih informacij o 
onesnaženosti okolja in njegovi sanaciji izgu-
bili zaupanje v oblast. Novica o potencialnem 
odlagališču radioaktivnih podatkov je bila pika 
na i. Zgodila se je vstaja. Na Titovem trgu naj 
bi se zbralo okoli 10.000 ljudi. Ti si niso priza-
devali za zapiranje premogovnika in elektrarne. 
Od države so zahtevali financiranje ekoloških 
sanacijskih programov.

Kako so največje gospodarske družbe 
pristopile k sanaciji okolja?

Poudariti je potrebno močno sodelova-
nje med največjimi industrijskimi subjekti na 
področju ekoloških vprašanj. Gorenje, Termo-
elektrarna Šoštanj in takratni Rudnik lignita 
Velenje so skupaj z lokalno skupnostjo iskali 
rešitve, kako zmanjšati odpadke in sanirati 
Velenjsko jezero. Takrat sem bil zaposlen na 
Rudniku lignita Velenje in odgovoren za sana-
cijo ugreznin, kasneje tudi za zadrževanje 
pepela v usedalnikih. Začeli smo z intenzivnim 
načrtovanjem čistilnih naprav in izvajanjem 
ekoloških projektov. Takratni direktor Rudnika 
lignita Velenje je vzpostavil prvo skupino inže-
nirjev in ekologov, ki so intenzivno delali na 
sanaciji okolja. V novo nastalem inštitutu ERICo 
so zaradi nezaupanja ljudi v oblast zaposlili 
domače raziskovalce, katerim so ljudje zaupali. 
Zahteve in pritisk javnosti po izboljšanju stanja 
v naši dolini so nam omogočili državna sred-
stva za poplačila stroškov sanacije.

Kaj vse je obsegal ekološki sanacijski 
program?

Intenzivno smo delali na čiščenju vod, zraka 

in tal. Pridobili smo informacijski sistem, s kate-
rim smo merili in zbirali podatke o koncentraci-
jah emisij. Prebivalci so bili obveščeni o povi-
šanih koncentracijah emisij v zraku. Kmalu smo 
se lotili sanacije onesnaženega zraka, k čemur 
je pripomogla naprava za pranje plinov iz bloka 
4 Termoelektrarne Šoštanj in kasneje čistilna 
naprava na bloku 5. Sledil je sanacijski program 

za vode, sanacijski program za tla pa je prišel 
na vrsto šele v naslednjem desetletju. Stanje 
močno onesnažene reke Pake smo izboljšali 
s centralno čistilno napravo za vode. Velik 
onesnaževalec voda je bila v osemdesetih letih 
dvajsetega stoletja tudi Tovarna usnja Šoštanj. 
Ko so v devetdesetih letih v usnjarni zgradili 
industrijsko čistilno napravo in jo priključili 
na komunalno čistilno napravo, se je obreme-
njevanje Pake znatno zmanjšalo. Z izgradnjo 
zaprtega transportnega sistema se je končalo 
onesnaževanje Velenjskega jezera s pepelno 
brozgo.

Po meritvah sodeč imamo v Velenju 
odlično kakovost zraka. Tudi sami ste 
si v času županovanja prizadevali za 
manjšo obremenitev okolja...

Danes je kakovost okolja v Šaleški dolini 
dobra oziroma nadpovprečna. Zrak je čist, 
analize kažejo, da je voda v Velenjskem jezeru 
kakovostna in ustreza standardom za kako-
vost kopalnih voda. Razlog za uspešno sana-
cijo okolja je zagotovo uspešno sodelovanje 
lokalne skupnosti, podjetij, organizacij in posa-
meznikov, ki nismo želeli živeti v okolju, ki je 
onesnaženo. }

Alma Glotić
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Socialni demokrati smo nenehno med ljudmi. 
Aktivni smo skozi vse leto, saj smo prepričani, 
da je neposreden stik z ljudmi tisti, ki nam 
daje moč in energijo za vodenje politike, ki je 
usmerjena v ljudi in razvoj našega mesta.

  Ne pozabi! Ponovno uporabi! 
Organizirali smo zbiranje opreme za dom in 

gospodinjstvo, šport, otroško opremo in drugih 
uporabnih predmetov. Ob tem smo predsta-
vili projekt »Ne pozabi! Ponovno uporabi!«, s 
katerim smo pozivali občanke in občane, da naj 
skrbijo za okolje, v katerem živimo, in da naj 
odvečnim, a hkrati še vedno uporabnim stva-
rem ponudijo novo priložnost. Z odmetavanjem 
še uporabnih izdelkov namreč odmetavamo 
surovine, trošimo energijo, vodo in onesnažu-
jemo naravo.

  Okrogla miza Različnost nas  
 povezuje – medkulturni dialog 

Na posvet smo povabili predstavnike različ-
nih verskih skupnosti. V ospredju pogovora je 
bil pomen medverskega dialoga in izobraževa-
nja. S tovrstnim sodelovanjem lahko bistveno 
prispevamo h gradnji stabilne in varne družbe.

 Dogodek v Centru Hiša ob dnevu  
 brezdomnih 

Vsako leto zaznamujemo svetovni dan brez-
domstva in ob tej priložnosti obiščemo Center 
Hiša – zavetišče za brezdomne Velenje, kjer 
je trenutno nastanjenih 10 brezdomnih oseb. 

Popoldanski čas namenjamo kuhanju golaža, 
medsebojnemu druženju in povezovanju. Člani 
Socialnih demokratov smo tudi podpisniki 
listine o temeljnih pravicah brezdomnih.

 Tradicionalni kostanjev piknik 
Vsako leto v mesecu oktobru organiziramo 

kostanjev piknik. Pečen kostanj ponujamo 
mimoidočim, ob tem pa izkoristimo priložnost, 
da se pogovorimo o aktualnih dogodkih. 

 Posvet o razvoju turizma v   
 lokalni skupnosti 

V Velenju je bila v letu 2017 sprejeta Stra-
tegija za razvoj in trženje turizma. V postopek 
javne razprave smo se aktivno vključili tudi 
predstavniki Strokovnega sveta za gospodarski 
razvoj. S svojimi razmišljanji smo želeli pripo-

moči k temu, da se bo turizem v Velenju lahko 
razvijal v pomembno gospodarsko panogo. 

 Bodi oSveščen – bodi Drugačen!
V znak solidarnosti z obolelimi z virusom 

HIV tradicionalno zaznamujemo svetovni dan 
boja proti aidsu. Z dogodkom želimo osveščati 
javnost o pomenu varne spolnosti.

 Kajuhov pohod k Žlebniku 
Občinska organizacija Socialnih demokra-

tov Šoštanj v sodelovanju z Mladim forumom 
Šaleške doline in Območnim združenjem 
ZZB za vrednote NOB Velenje je tudi letos 
organizirala tradicionalni Kajuhov pohod k 
Žlebniku. V letu 2017 smo obeležili 73. oble-
tnico smrti našega pesnika, borca, narodnega 
heroja in sokrajana Karla Destovnika Kajuha.

Aktivnosti SD v letu 2017
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 Viški hrane
Od leta 2014 Socialni demokrati Velenje 

sodelujemo pri projektu Viški hrane, s kate-
rim zagotavljamo prevzem in predajo dnevno 
donirane hrane, ki je pred iztekom roka uporab-
nosti in bi jo drugače trgovci ob koncu dneva 
dali v uničenje. Hrano prostovoljci vsak večer 
dostavijo v zbiralnico v Domu za varstvo odra-
slih Velenje, kjer jo primerno shranijo do jutra, 
naslednji dan pa razdelijo socialno ogroženim 
posameznikom in družinam.

 Očiščevalna akcija
Kot je že tradicija, smo se člani Social-

nih demokratov tudi v letošnjem letu udele-
žili očiščevalne akcije ter pripomogli k lepše 
urejeni okolici. 

 Ženska arena Močna in odločna 
Kako uspešnim ženskam uspe graditi kari-

ero, hkrati pa živeti življenje soproge in mame, 
smo slišali na pogovoru z uspešnimi ženskami 
Andrejo Katič, ministrico za obrambo, Meiro 
Hot, podžupanjo Občine Piran, Brigito Langer-
holc Žager, nekdanjo vrhunsko atletinjo, in 
Sonjo Klopčič, podjetnico, menedžerko in vodi-
teljico. 

 Tradicionalna predstava  
 Mladega foruma SD SAŠA ob   
 dnevu žena

Mladi forum je ob dnevu žena za predstav-
nice nežnejšega spola pripravil ogled gledali-
ške predstave z naslovom Čaj za dva. S pred-
stavo smo se želeli zahvaliti vsem ženam za 
njihov prispevek v družbenem okolju. 

 Brezplačno v Planico
Ob letošnjih vrhunskih rezultatih naših 

smučarskih skakalcev smo omogočili brezpla-
čen prevoz na ogled finalne tekme v Planici, 
kjer smo skupaj podprli naše »orle«.

 Postavitev košev ob    
 sprehajalno-tekaških poteh ob  
 Škalskem jezeru

Po pregledu poti smo predlagali in dosegli 
postavitev dodatnih košev za smeti, ki so jih 
sprehajalci pogrešali, saj so bili koši postavljeni 
preveč narazen ali jih na delu poti nad konje-
niškim centrom sploh ni bilo. Sodelovali smo s 
Premogovnikom Velenje.

 Okrogla miza o zdravstveni  
 reformi s poslancem Janom  
 Škobernetom

Slovenski zdravstveni sistem potrebuje kore-
nite reforme. Na okrogli mizi, ki jo je Občinska 
organizacija Socialnih demokratov Šoštanj orga-

nizirala v Topolšici, sta poslanec Jan Škoberne 
in državna sekretarka dr. Andrejka Črnak Meglič 
govorila o problematiki slovenskega zdravstva 
in težavah Bolnišnice Topolšica. Podala sta tudi 
konkretne predloge, kako državljankam in drža-
vljanom v prihodnje zagotoviti kakovostno in 
dostopno zdravstveno oskrbo. 

 Urbano čebelarstvo
Na Cankarjevi ulici smo organizirali stojnico 

za promocijo urbanega čebelarstva. Cilj stoj-
nice je bil predstaviti pomen urbanega čebe-
larstva in obvestiti prebivalce lokalne skupno-
sti, da imamo tudi v Velenju panje za to obliko 
čebelarjenja. Socialni demokrati smo dva panja 
namestili na streho sedeža stranke v mestnem 
središču. V letošnjem letu smo pridelali 40 kg 
medu. 

 Knjigobežnice
Obiskovalci otroškega igrišča, parka pri 

gimnaziji, Sončnega parka in Velenjske plaže 
ste verjetno opazili nove lesene hišice za 
izposojo knjig, ki smo jih poimenovali Knjigo-
bežnice. Postavili smo jih, saj želimo promovi-
rati bralno kulturo prebivalcev ter prispevati k 
dvigu ljubezni do knjige. Obiskovalci si v Knji-
gobežnicah lahko izposodite knjige in revije, jih 
preberete ter potem vrnete. 

 Stojnica Sožitja z obiskom  
 predsednika države

Namen stojnice je bila predstavitev Unes-
cove deklaracije o načelih strpnosti, konvencije 
o otrokovih pravicah in prebiranje odlomkov 
iz knjige Boštjana Videmška Na begu. Dogo-
dek je bil organiziran z željo, da ljudem potr-
kamo na srce, da ob oljčnih vejicah in verzih, 
ki smo jih delili, razmislijo o tem, da strpnost 
ni niti popustljivost niti brezbrižnost, ampak je 
spoštovanje in priznavanje bogate raznolikosti 
svetovnih kultur, naših oblik izražanja in nači-
nov biti človek. Stojnico je obiskal tudi predse-
dnik države Borut Pahor. }
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mag. Dejanom Židanom
Socialna demokracija ima na Slovenskem že dolgo, več kot 120-letno tradicijo. Leta 2014 je vodenje Socialnih 
demokratov (SD) prevzel mag. Dejan Židan, ki je tudi podpredsednik vlade ter minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Dejan Židan pravi, da Socialni demokrati s svojim delovanjem tako na državni kot na lokalni ravni 
Sloveniji vračamo prihodnost in smo pripravljeni tako delovati še naprej, v korist vseh naših ljudi in države. Z 
njim smo se pogovarjali o aktualnih temah in njegovem pogledu na Mestno občino Velenje.

Intervju s 

predsednikom SD in 

podpredsednikom 

Vlade Republike 

Slovenije

  
Vodenje stranke SD ste prevzeli pred 
tremi leti. Kako se spreminja SD med 
vašim vodenjem?

V stranki poteka proces prenove. Soci-
alni demokrati smo danes prenovljena, bolj 
moderna stranka kot pred tremi leti. To se bo 
videlo, ko bodo znana imena kandidatov tako 
za parlamentarne kot lokalne volitve. Prena-
vljamo stranko v mestnih in drugih občinah, 
v stranko se včlanjujejo nove članice in člani, 
zlasti navdušuje delež mladih, v delovanje 
stranke pa se na različne načine vključujejo 
tudi ljudje, ki s svojimi izkušnjami pripomo-
rejo k našemu boljšemu delovanju in osvežitvi 
programa Socialnih demokratov. 

V SD smo prepričani, da bo naš program 
zagotovil gospodarsko uspešno, pravično in 
solidarno družbo, v kateri bi imel vsak posame-
znik možnost za boljše in kvalitetnejše življe-
nje. Iz programa z naslovom Samozavestna 
Slovenija, ki ga bo obravnavala Konferenca 
SD, je razvidno, da je ključni cilj ohranjanje in 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. Izpo-
stavljamo zlasti potrebo po dodatnem razvoju 
slovenskega gospodarstva, ki dobro okreva po 
zadnji svetovni finančno-gospodarski krizi.

 
V zadnjih letih ste dodobra prepotovali 
Slovenijo in spoznali njene kraje. Če bi 
lahko s v treh stavkih opisali našo deželo, 
kako bi jo?

Zelo raznolika po tipu pokrajine, dialektu 
govora in kulinarični ponudbi. Skupna značil-
nost pa je še vedno neokrnjena narava in visok 
bivalni standard prebivalcev. Slovenija je tako 
idealna destinacija za aktivnega turista in za 
kraj bivanja, ki omogoča kvalitetno življenje.

 
Kako bi v tem kontekstu primerjali Vele-
nje z ostalo Slovenijo oz. ostalimi kraji?

Velenje je mesto, kjer se več razmišlja o kvali-
tetnih javnih storitvah in potrebi po vključe-
vanju vseh prebivalcev. Za Velenje, ki ga vodi 
župan iz vrst SD Bojan Kontič, je značilno tudi 
aktivno udejstvovanje pri pomembnih lokal-
nih in državnih zadevah ter pozitivna trma pri 
uresničevanju ciljev v dobrobit svojih prebival-
cev.

 
Nekoč ste dejali, da je SD stranka, ki je 
postavila in uveljavila socialno državo, 
Velenje pa znano kot mesto z izrazito 
naravnanim socialnim čutom. Svojim 
občanom zagotavlja visok standard tudi 
z nekaterimi dodatnimi storitvami, ki bi 
jih lahko uvrstili v nabor t. i. »socialne 
košarice« (npr. brezplačni mestni avto-
busni prevoz, brezplačna izposoja koles, 
brezplačna mestna blagajna, brezplačno 
pravno svetovanje ipd.). Je to, po vašem 
mnenju, tista dodana vrednost, ki jo lahko 
SD ponudi tudi na državni ravni, če bi 
vodila državo?

Velenje je primer, kako socialna demokracija 
razvija lokalno okolje, če dobi za to mandat 
volivk in volivcev. V praksi uresničuje svoje 
poslanstvo, da morajo biti javne dobrine dosto-
pne vsem, ne le eliti. Hkrati pa tudi pokaže, da 
štejejo le dejanja in ne prazne besede in velike 
obljube, kar je značilnost novih strank.

 
Kakšen je vaš pogled na regionalizacijo? 
Pokrajine – da ali ne?

Pomanjkanje regionalne povezanosti je 
velika pomanjkljivost sedanje politične in druž-
bene ureditve v Sloveniji, saj omogoča preti-
rano centralizacijo države, ki nima sogovornika 
v močnih regijah. Zato je življenje marsikje 
manj kvalitetno, kot bi bilo v primeru vzposta-
vitve pokrajin.

 
Kakšni so izzivi SD-ja oz. socialne demo-
kracije na splošno v naslednjem obdobju 
(bolj z lokalnega vidika)? 

Najpomembnejša je učinkovita borba proti 
revščini, saj je nedopustno, da v državi z 
močnim gospodarstvom in relativno visokim 
standardom še vedno živijo ljudje, ki zjutraj 
razmišljajo, kako si zagotoviti, da ne bodo 
zvečer zaspali lačni. Ob tem pa je potrebno 
konkretno razbremeniti tudi t. i. srednji sloj, 
ki je preveč obremenjen z davki na plačo. Vsi 
moramo razumeti, da višje izplačilo delavcem 
pomeni tudi večjo potrošnjo in da je glavno 
merilo stanja v državi blaginja ljudi. Smo se pa 
Socialni demokrati zavezali, da bomo učinko-
vito uredili najbolj pereče stanje v državi, to so 
dolge čakalne vrste v zdravstvu.

 
Prihodnje leto bodo tako državnozborske 
kot tudi lokalne volitve. Kakšne so vaše 
želje, napovedi?

Pričakujem, da bodo maja ali junija nasle-
dnje leto redne volitve in da bo vlado verje-
tno sestavljala podobna koalicija kot sedaj. Mi 
bi si sicer v koaliciji želeli še stranko Levica, 
saj bi s tem lažje dosegali socialne poudarke 
nove vlade. Obstaja možnost, da bomo Socialni 
demokrati vodilna stranka v koaliciji in takrat 
bo vlado vodil predsednik SD. Na ta rezultat 
se v stranki že pripravljamo, imamo ekipe in 
že določene operativne rešitve, zato da bomo 
lahko nekatere najtežje probleme rešili takoj, 
v prvih mesecih po volitvah. Na lokalnih voli-
tvah, ki bodo naslednje leto, pa pričakujem, da 
bomo Socialni demokrati še izboljšali rezultat 
izpred štirih let, torej, da bomo povečali število 
tako županj in županov kot občinskih svetni-
kov, ki znajo izbrati prave in koristne projekte v 
njihovem okolju, jih tudi izpeljati in še povečati 
kakovost življenja ljudi v občinah. 

 
Kateri ukrepi pa bodo ključni?

Dvig minimalne plače vidimo kot ukrep, s 
katerim lahko državo dodatno usmerjamo v 
razvoj produktivnejših delovnih mest. Predvo-
lilni program je v pripravi, ko ga bomo pred-
stavili, pa bo to uresničljiv program. Nočem in 
ne dovolim preveč besed in floskul. Dali bomo 
obljube, ki jih bo moč realizirati. To pa so, prvič, 
dodatni napor za odpravo revščine. Drugič, 
pospešiti moramo gospodarski razvoj preko 
večje internacionalizacije ter razvijati takšno 
gospodarstvo, ki bo zagotavljajo kvalitetna 
delovna mesta. In tretjič, dodatno želimo uspo-
sobiti zdravstvo in šolstvo ter raziskovanje, ki 
je bilo 

 
Najlepša hvala za pogovor. }
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Posvet »Nisi sama«
Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, 25. novembru, so članice Ženskega 
foruma SD SAŠA pripravile posvet z naslovom Nisi sama. 

S posvetom so želele ozavestiti javnost o problematiki nasilja nad ženskami ter opozoriti, da 
moramo nasilje nad ženskami obravnavati z ničelno toleranco.

Gostje posveta so bili Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, Irena Vučina, socialna 
delavka ter Jože Bračko, vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto pri Sektorju kriminali-
stične policije Celje. }

BOLNIŠNICA 
TOPOLŠICA  
– boj za enakopravnost
Slovenija je republika, parlamentarna demo-
kracija, kjer ljudje svojo suvereno oblast 
izvršujemo preko posredno in neposredno 
izvoljenih predstavnikov in predstavnic, kate-
rih oblastniška volja (vseh treh vej oblasti) 
je zamejena z Ustavo Republike Slovenije. V 
njej so opredeljene naše temeljne vrednote, 
norme in v svojem bistvu tudi ključne strate-
ške usmeritve države, ki bi jih tudi politika, 
vsakokratna oblast, ne glede na pripadnost 
levemu ali desnemu političnemu polu, morala 
vselej spoštovati in delovati za njihovo čim 
bolj dosledno uresničevanje. 

Vprašali se boste, kako je ta uvod povezan z 
vprašanjem združevanja Bolnišnice Topolšica s 
Splošno bolnišnico Celje, Golnik ali pa morda z 
bolnišnico v Slovenj Gradcu, za kar se zavzema 
oz. za kar se je vsaj v zadnjem letu intenzivno 
zavzemala ministrica za zdravje Milojka Kolar 
Celarc. Ukinitev ali pripojitev Bolnišnice Topol-
šica je še kako tudi vprašanje spoštovanja in 
uresničevanja načel in usmeritev, ki izhajajo 
iz naše ustave in ravno skozi ustavo, ki je naš 

najvišji pravni akt, bi morali razumeti položaj te 
bolnišnice, izraženo željo ljudi, da v tem okolju 
ostane, ter izjemno odgovornost države, da ne 
»potopi« bolnišnice, ki s sekundarno oskrbo za 
pljučne bolezni ni le regionalna ali celo lokalna 
bolnišnica, ampak ustanova nacionalnega 
pomena. 

Nazaj k ustavi. V 9. členu ta pravi, da je v 
Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava, 
torej avtonomija lokalne skupnosti; lokalna 
skupnost je organizirana skupina ljudi, ki sama 
odloča o svojih lokalnih zadevah. Nadalje v 
51. členu govori o pravici do zdravstvenega 
varstva, ki je zagotovljena vsakomur pod pogoji, 
ki jih določa zakon, pred zakonom pa moramo 
biti, tako pravi 14. člen ustave, vsi enaki. Če k 
temu dodamo še 22. člen ustave, ki govori, da 
je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njego-
vih pravic, smo postavili temeljni okvir, znotraj 
katerega lahko postavimo tezo, da je način, na 
katerega želi ministrica za zdravje Milojka Kolar 
Celarc doseči združevanje Bolnišnice Topol-
šica in Splošne bolnišnice Celje, proces, ki je 
najmanj nasproten duhu in vrednostnim usme-
ritvam, ki izhajajo iz ustave, če ni že v popol-

nem nasprotju z nekaterimi členi dokumenta, 
ki predstavlja »osnovni priročnik« za delovanje 
naše države. 

Nikakor namreč ne moremo sprejeti, da bi se 
o združevanju ali zapiranju Bolnišnice Topol-
šica, ki je ključnega pomena za enakopraven 
dostop prebivalk in prebivalcev naše doline 
do zdravstvene oskrbe, enostransko in brez 
soglasja lokalne skupnosti (občinskih svetov) 
lahko odločalo zgolj v Ljubljani ali Celju. Še 
posebej ne zato, ker ne gre le za vprašanje 
infrastrukture dostopa do zdravstvene oskrbe, 
pač pa tudi zato, ker gre za razvojno vprašanje. 
Savinjsko-šaleška dolina ima velike ambicije 
za rast, razvoj, novo industrializacijo, evolucijo 
turistične destinacije in splošno, za ustvarja-
nje kvalitetnega življenjskega okolja za vse 
svoje občanke in občane. In če želimo dolgo-
ročno privabljati kvalitetne investitorje, turiste 
z visoko dodano vrednostjo, pa tudi ohranjati 
našo dolino živo, ker bo tu lepo živeti, moramo 
nujno razmišljati tudi o tem, kakšno stopnjo 
zdravstvene varnosti bomo zagotavljali, saj 
brez zdravja ni kvalitetnega dela, brez dela ni 
razvoja in brez razvoja ni prihodnosti. 

Zato ostaja naša prva zahteva, da želimo o 
usodi Bolnišnice Topolšica, njenih zaposlenih 
ter ljudeh, zaradi katerih nenazadnje obstaja, 
soodločati. In ne želimo soodločati le na način 
izvršenih dejstev; sami se želimo, kot lokalna 
skupnost, lokalna samouprava, vključiti v vpra-
šanje oblikovanja dolgoročne vizije razvoja 
te bolnišnice, ker je njen obstoj neposredno 
povezan z razvojnimi potenciali naših mest in 
vasi, ter s tem tudi z vprašanjem, kam želimo in 
kako bomo tja prišli. 

Od ministrice pa ne pričakujemo šolskih 
elaboratov, ampak soočenje z osrednjim izzi-
vom njenega ministrovanja, tj. učinkovito orga-
nizacijo financiranja in delovanja sistema zdra-
vstvene oskrbe v Republiki Sloveniji na vseh 
nivojih. Težava ni v Bolnišnici Topolšica, ampak 
v neučinkoviti porabi denarja in nestabilnem 
zagotavljanju sredstev za delovanje zdravstve-
nega sistema v naši državi. Da o vprašanju 
javnih naročil, predragih zdravil in korupcije 
v sistemu, vrednem več kot 3 milijarde evrov, 
niti ne govorimo. In vse to bi moralo ministrico 
skrbeti bolj kot vprašanje, kje bo sedel direk-
tor Bolnišnice Topolšica, v Celju, na Golniku ali 
v Slovenj Gradcu, saj bi po logiki stvari uprava 
bolnišnice morala biti tam, kjer je tudi bolni-
šnica. 

Socialni demokrati želimo ministrici poma-
gati, zato tudi pisma, poslanske pobude, 
prošnje za srečanja in predlagane rešitve. Za 
zdaj nam uspeva predvsem to, da se nič ne 
spremeni na slabše. Če že posluha za temeljne 
določbe ustave in predvsem za to, kar želijo 
naši ljudje, nima ta vlada, ga bo morda imela 
naslednja. In čeprav nerad, moram zaključiti, da 
se žal tudi na primeru Bolnišnice Topolšica vidi, 
da ni vseeno, koga na volitvah podpremo, kakor 
tudi ni vseeno, kakšne vrednote izbrani zago-
varja. Socialni demokrati verjamemo v solidar-
nost, enakopravnost in delo, zato verjamemo 
tudi v našo Bolnišnico Topolšica in verjamemo, 
da bo težavnemu obdobju navkljub ostala in se 
razvijala naprej, pri tem pa računamo tudi na 
podporo ljudi. }
Srečno!

Jan Škoberne
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Zgodbe moje mladosti - Wadia Kidess
Jesenska nedelja, odeta v pisano paleto 
barv, ki naznanjajo nov letni čas. Sonce, ki 
se neutrudno prebija skozi pisane krošnje 
dreves, vonj po arabski kavi s kardamo-
mom in omamnih arabskih slaščicah. To 
nedeljo sem obiskala sirijsko družino, ki v 
Sloveniji živi že skoraj 14 let. Nedaleč od 
Velenja, v Vojniku, me je pričakala srčna 
in gostoljubna družina, ki me je s svojo 
toplo energijo takoj prevzela. 

Wadia Kidess, univerzitetni diplomirani inže-
nir gradbeništva, uspešen podjetnik, vzoren 
oče treh otrok in mož, brat ter sin pravoslav-
nega duhovnika in zdravnika Isse Kidessa. 

Wadia Kidess je Sirijec s slovenskim drža-
vljanstvom.

Oče Issa Kidess je študiral medicino v 
Zagrebu, nato ga je poklicna pot zanesla v celj-
sko bolnišnico, kjer se je leta 1980 rodil tudi 
Wadia. Ko je bil Wadia star šest mesecev, se je 
njegov oče Issa zaradi skrbi za svojega očeta 
skupaj z družino preselil nazaj v Sirijo.

Wadia je večji del svojega otroštva preživel v 
Siriji. Po končanem študiju gradbeništva, pri 23 
letih, se je skupaj z najmlajšim bratom Nikollo 
odločil za življenje v Sloveniji. Brat Andrej pa se 
je odločil za študij medicine v Grčiji.

Wadia, kakšno je bilo odraščanje v 
Siriji in kaj je najbolj zaznamovalo vaše 
otroštvo?

Sirije kot države najverjetneje ljudje ne 
poznajo dovolj dobro ali pa so iz medijev slišali 
samo slabe stvari. Sirija je čudovita država, z 
naravnimi lepotami, planinami, morjem in doli-
nami. V času mojega odraščanja je v Siriji živelo 
mešano prebivalstvo in spomnim se, da smo 
živeli kot skupnost, povezani in enotni, kljub 
verskim razlikam. Živeli smo v miru in dobrih 
odnosih. V Siriji sem preživel najlepše trenutke 
svojega otroštva. Način življenja je bolj umir-
jen, kljub skrbem, ki jih imajo ljudje. Na ulicah 
sem videl srečne ljudi, ki so delili svoje lepe in 
težke trenutke. Sirijci pa so izjemno socialno 
odprti in gostoljubni ljudje. Sirija je edina od 
arabskih držav, ki ni bila zadolžena, pa vendar 
ni tako razvita kot nekatere evropske države. 

Kje vidite največje razlike, če odrašča-
nje svojih otrok v Sloveniji primerjate s 
svojim otroštvom v Siriji?

Opažam, da so v Sirij posvečali več časa otro-
kom, med drugim tudi zaradi tega, ker standard 
življenja ni bil tako visok, poleg tega ženskam 
takrat ni bilo potrebno delati in so se lahko več 
posvečale otrokom in vzgoji. Največjo razliko 
opažam v tem, da so tudi starši takrat bili bolj 
sproščeni, prav tako učitelji v šolah, ki so uživali 
velik ugled in spoštovanje. V času mojega otro-
štva smo imeli veliko aktivnosti, tako kot moji 
otroci sedaj, vendar so se naše aktivnosti odvi-
jale v sklopu verskih skupnosti.

Kaj vas je, Wadia, pritegnilo nazaj v 
Slovenijo? Kateri je bil tisti ključni 
razlog, zaradi katerega ste se leta 2013 
odločili za prihod v Slovenijo? 

Za prihod v Slovenijo sem imel več razlo-
gov. Prvi razlog je brat Nikolla, ki je imel željo 

po študiju strojništva v Sloveniji. Ker si nisem 
želel, da bi mlajši brat odšel v Slovenijo sam, 
sem se odločil, da grem z njim. Drugi razlog je 
ta, da sem v Sloveniji prepoznal možnost oseb-
nega in kariernega napredka, v Siriji je namreč 
takšen napredek zelo težak. Slovenija je kot 
članica Evropske unije bolj odprta za evropske 
trge, kar me je dodatno pritegnilo. Poleg vsega 
naštetega sem si sam želel nadgraditi znanje, 
tako da sem končal še MBA (Masters in Business 
Administration) v Zagrebu in sedaj končujem 
doktorski študij gradbeništva v Mariboru. Poleg 
tega mi je Slovenija zelo všeč, ker je zelo lepa 
država.

S katerimi izzivi ste se soočali po 
prihodu v Slovenijo? Ali so bile na vaši 
poti kakšne prepreke?

Lahko rečem, da po prihodu iz arabske države 
v Evropo nisem imel večjih težav, kot bi jih 
denimo imeli Evropejci, ko bi prišli v Sirijo, saj 
bi jim predstavljal oviro jezik in arabski način 
življenja. Sam težave s komunikacijo nisem 
imel, ker sem se trudil govoriti slovensko. Me 
je pa najbolj zmotilo to, da so ljudje v Sloveniji, 
v primerjavi ne le s Sirijo, ampak tudi z drugimi 
evropskimi državami, bolj »socialno zaprti«. 

Katere so značilne razlike med Slove-
nijo in Sirijo, ki jih po 14 letih življenja 
v Sloveniji opažate?

Slovenija je zagotovo zelo napredna država 
na vseh nivojih. Tudi Sirija napreduje, vendar 
počasneje, zaradi onemogočenega razvoja, ker 
je arabski svet nekako izoliran od drugih držav. 
Drugi dve razliki, ki jih opažam, sta socialna 
izolacija in hitrejši tempo življenja v Sloveniji. 
V Siriji gre vse bolj »na easy«, ljudje so veliko 
bolj odprti, komunikativni in nič nenavadnega 
ni, če vas Sirijec povabi k sebi domov na kavo, 
četudi vas bo videl prvič v življenju. Prav tako se 
mi zdi, da v Sloveniji ljudje premalo pozornosti 
posvečajo duhovnemu in verskemu življenju. 
Leta 2004 je namreč v Siriji živelo 24 milijo-
nov ljudi, od tega 2 milijona pravoslavcev, 600 
tisoč katolikov, 400 tisoč protestantov, ostalo 
prebivalstvo pa je bilo islamske veroizpovedi. 
Cerkve in mošeje so bile vedno polne, ljudje pa 
smo živeli v miru in strpnosti ter medsebojnem 
spoštovanju. Nismo delali razlik zaradi veroiz-
povedi.

Konec septembra 2003 ste prišli v 
Slovenijo, kjer ste si ustvarili družino, 
skupaj z ženo Svetlano imata tri čudo-
vite sinove. Pa vendar, domotožje še 

obstaja. Kaj pogrešate iz Sirije?

Arabsko hrano (smeh). Mama 
Bassima sicer pripravlja tradicio-
nalne arabske jedi, pa tudi žena 
Svetlana se je naučila kuhati 
arabske jedi. Predvsem pogre-
šam prijatelje in družino, ki živijo 
v Siriji. Z njimi sem odraščal, 
kampiral, doživel lepe trenutke. 
Pogrešam tudi sproščenost med 
ljudmi in več druženja, ki ga v 
Siriji ni manjkalo.

Po prihodu v Slovenijo ste se 
najprej zaposlili v podjetju 
Cigrad, d. o. o., v Šoštanju, 

zaradi česar ste nekaj časa živeli tudi 
v Velenju. Kakšen vtis je na vas pustilo 
Velenje?

Res je. Sicer je moja prva zaposlitev bila 
na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, kjer 
sem bil zaposlen kot programer za določen 
čas. V tem času sem nostrificiral diplomo in 
po poslanih 26 prošnjah na gradbena podje-
tja sem dobil priložnost v Cigradu. Ni mi bilo 
enostavno. Počutil sem se kot tujec, kljub temu 
da sem imel slovensko državljanstvo, vendar 
sem se trudil in takratni direktor me je sprejel 
kot enakovrednega delavca, zaradi česar ga še 
danes spoštujem. V dveh letih in pol sem nabral 
veliko izkušenj in spoznal veliko ljudi.

Lahko rečem, da so Velenjčani zelo prijazni 
ljudje, ki so me lepo sprejeli medse. Velenje se 
je v zadnjih letih zelo spremenilo. Ko sem bil 
pred enim tednom v Velenju, sem bil kar prese-
nečen, kako je »zraslo« kot mesto. Spomnim se 
Velenja, ko sem prišel prvič. Delovalo mi je kot 
mala vas, sedaj pa je veliko mesto, s čudovito 
promenado, urejenim okoljem, novo avtobusno 
postajo …

Po končanem MBA študiju v Zagrebu sta 
s prijateljem odprla podjetje za prodajo 
gradbenega materiala, poleg tega 
ste opravili izpit za gradbeni nadzor, 
izpit za sodnega tolmača ter izpit za 
zavarovalnega agenta. Dejavnost ste 
razširili na vodenje gradbenih projek-
tov, inženiring in izdelavo energetskih 
izkaznic. Izvajate tudi t. i. »consulting« 
za več različnih podjetij, tudi v Evropi, 
odprli ste prvo prodajalno z arabskimi 
slaščicami v Celju. Ali vam je država kaj 
pri tem pomagala?

Ko sem prišel v Slovenijo, smo začeli »z 
nule«. Nismo imeli denarja. Sram me je bilo, da 
bi vzel socialno pomoč, ki mi je bila ponujena. 
Raje sem se potrudil in začel služiti denar z 
delom. Začel sem skromno, brez velikega tvega-
nja, počasi, a vztrajno. Ponos mi ni dovoljeval, 
da bi živel na račun države, zato sem unovčil 
svoje znanje in trdo delo se je obrestovalo. Imel 
sem veliko podpore in pomoči s strani prijate-
ljev, ki sem jih spoznal v Sloveniji. Pravijo, da ni 
dela v Sloveniji, vendar to ne drži. Nič ni nemo-
goče, poglejte mene. Jaz kot tujec, kot Sirijec, 
sem se trudil in trudil in ustvaril svoje podjetje. 

Seznanjeni ste z informacijo Urada 
Vlade RS za oskrbo in integracijo 
migrantov, da bodo v Velenju nastanili 
nekaj družin iz Sirije v t. i. integracij-

sko hišo. Kaj svetujete Velenjčankam in 
Velenjčanom, kako bi lahko sirijskim 
družinam pomagali k čim boljši in čim 
hitrejši integraciji v lokalno okolje?

To je zelo pomembno vprašanje in odgovor je 
zelo enostaven. Sprejmite jih kot enakovredne 
člane vaše družbe, lokalnega okolja. Ti ljudje 
potrebujejo samo nasmeh in vašo podporo. 
Ti ljudje ne potrebujejo denarja in miloščine, 
ampak bolj moralno podporo. Pomembno je, 
da jih ne obravnavate kot tujcev, temveč da 
jih sprejmete v vaše okolje, kjer se bodo poču-
tili domače, sprejete in dobrodošle. Za Sirijce 
lahko rečem, da so zelo dobri ljudje, intelek-
tualci, želijo si delati. Za pošteno delo jim ni 
težko poprijeti. Ne glede na to, da so trpeli 
vojno, si želijo biti samostojni in pomagate jim 
lahko tako, da jih kdaj obiščete, se z njimi pogo-
varjate, jih spoznavate. Na takšen način boste 
ustvarili prijetno vzdušje, tako za vas kot za 
njih. Najbolj pomembno je, da jih ne obravna-
vate kot beguncev, temveč kot ljudi. 

Velikokrat je neznanje vzrok strahu 
pred drugačnimi, zato je pomembno 
naglasiti, da se Sirijci bistveno ne 
razlikujejo od Slovencev. Konec koncev 
smo vsi ljudje. Kaj bi svetovali Velenj-
čankam in Velenjčanom, kako naj se 
predsodkov o Sirijcih znebijo in jih 
sprejmejo v svoje okolje?

Najprej, to ni niso teroristi. Nobena vera tega 
ne narekuje. To so ljudje, ki so prišli v Slovenijo 
zaradi razmer v svoji državi. Res je, da govorijo 
drugačen jezik, vendar nasmeh vsakdo razume. 
Če se nasmejim, boste videli v meni Slovenca, 
Sirijca ali samo človeka, ki se smeji? Jezik ne 
bo težava, saj veliko Sirijcev zna tudi angle-
ško, sčasoma se bodo naučili tudi slovenskega 
jezika. Potrebno je spoštovati tudi njihovo 
versko prepričanje in vse, kar sodi k temu, 
denimo tudi to, da ne jedo svinjskega mesa. 
Velenje je multikulturno mesto in skoraj ne 
morem verjeti, da bi Velenjčanke in Velenjčani 
imeli kakšne predsodke glede Sirijcev, saj že 
dolga leta živijo v dobrih medsebojnih odno-
sih, ne glede na vero.

Vi ste, Wadia, v času »migracijske 
krize« tudi pomagali svojim sorojakom. 
Na kakšen način?

Ne bi se rad pogovarjal o tem. Lahko pa 
povem, da sem predvideval, kaj se bo zgodilo 
v Siriji, zato sem tudi opravil izpit za sodnega 
tolmača, kar mi je prišlo prav v »migracijski 
krizi«, ko sem prevajal iz arabskega v slovenski 
jezik in skušal preko predavanj z naslovom Ni 
me strah približati arabsko kulturo Slovencem, 
ki so delovali preko Karitasa, z namenom, da bi 
migrantom lažje pomagali. 

Za konec, kakšno je življenjsko vodilo, 
ki ga želite predati ne samo svojim 
otrokom, temveč vsem ljudem?

Nikoli ne obupaj. Vedno glej naprej in si 
postavi cilje. V sebi nosi ljubezen in spošto-
vanje. Če si želiš spremembo, začni vedno pri 
sebi. }

Aleksandra Vasiljević
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Tjaša ODERLAP

V stranko SD sem se včlanila predvsem 
zaradi želje, da pomagam sooblikovati in krei-
rati mladinsko politiko. Veseli me, da imamo 
mladi v stranki veliko podporo s strani vodstva 
in lahko izvajamo dogodke ter aktivnosti, ki 
mlade in mlade po srcu še posebej zanimajo.

Amadeja MARTINŠEK

Stranke Socialnih demokratov in predvsem 
njenega zelo aktivnega delovanja v lokalni 
skupnosti, v kateri tudi sama živim, se ne da 
spregledati. Spoznala sem, da je izhodišče 
delovanja stranke predvsem lokalna raven in 
njeni ljudje. Dolga leta sem bila samo simpa-
tizer stranke, pred dobrim letom pa sem se 
odločila za včlanitev vanjo in s tem za bolj 
aktivno delovanje. S svojim delovanjem 
stranka uveljavlja načela in cilje, ki so mi blizu 
in s katerimi se lahko poistovetim. Strinjam 
se, da so spremembe potrebne. Vedno pa 
moramo stremeti k enemu samemu cilju in ta 
je kvalitetno življenje vsakega izmed nas. Prav 
to slednje me je spodbudilo k temu, da sem 
se tudi sama vključila v projekt Viški hrane. 
V prihodnje se želim še bolj aktivno vpletati 
v dejavnosti stranke in s tem na svoj način 
prispevati k ustvarjanju priložnosti za razvoj 
vsakega izmed nas. }

Seudin SOFTIĆ

Stranki Socialnih demokratov sem se pridru-
žil z namenom, da mlade spodbudim k razmi-
šljanju in podajanju mnenj o razvoju naše 
občine. Stari pregovor pravi, da na mladih svet 
stoji. Tako je bilo nekoč in tako je tudi danes. 
Verjamem, da imajo mladi v našem mestu 
veliko sposobnosti, potrebujejo le priložnost 
oz. izziv in nekaj podpore ter zaupanja.

Jan GOMBOC

V stranko sem se včlanil predvsem zaradi 
rezultatov na lokalni ravni. Velenje je zgled in 
dokaz, da je socialna politika uspešna. Projekti 
Mestne občine Velenje zvišujejo življenjski 
standard občank in občanov v našem okolju 
in želel bi si, da bi tudi druge občine stopile 
na velenjsko pot.

Glas mladih  
mora biti uslišan!
Raven participacije v politični sferi v 21. 
stoletju slabi, vse manjši je krog ljudi, ki 
soodločajo, in še ti imajo običajno zelo utr-
jen položaj. A temu ni tako, ker ne bi želeli 
sodelovati, ampak ker so se demokratični 
procesi v sami izvedbi kontaminirali, ker 
sistem daje občutek počasnosti in ker pre-
potrebnih sprememb ni na vidiku. Mladi pa 
moramo biti generator idej za prihodnost 
in ustvarjalci sedanjosti! Mladi moramo ja-
sno in odločno poskrbeti, da bo naš glas slišan in pa predvsem 
uslišan!

V mladem forumu jasno zastopamo stališča mladih, ki imamo v družbi še vedno degradiran 
položaj! Stvari je treba popraviti na bolje, pa naj bo to štipendijska politika, ki je še vedno 
enaka tisti v času krize od leta 2008 dalje, prehod iz izobraževalnega procesa na trg dela, ki za 
določene še vedno traja predolgo. Še najslabše pa jo mladi odnesemo na področju stanovanj-
ske politike. Trg nepremičnin je do večine mladih nadvse neusmiljen, povprečna plača mladih 
pa tako nizka, da ne omogoča realnih možnosti za pridobitev stanovanjskega kredita, vsaj ne 
takšnega, ki bi omogočil nakup dostojnega stanovanja. In to so zgolj nekateri od problemov, 
ki nas pestijo.

Smo ekipa, skupina mladih, podobno mislečih posameznikov, ki želijo pripomoči k reševa-
nju aktualnih problemov, ozaveščati ljudi, širiti obzorja in se tudi zabavati ob različnih prilo-
žnostih. V prvi vrsti pa menimo, da lahko skupaj z dobrimi idejami, delovno vnemo in močjo, 
da se preprosto ne sprijaznimo z obstoječim stanjem, spremenimo naša ter vaša življenja na 
bolje. Zato v forumu apeliramo na vse mlade, ki si želijo sprememb in najdejo v naših vizijah 
potencial, da se nam pridružijo in skupaj napravimo korak proti svetlejši prihodnosti! }

Klemen Arlič,  
predsednik Mladega foruma Socialnih demokratov SAŠA

Zakaj sem se 
včlanil v SD?
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Velenje, mesto s sanjami
Mesto s sanjami. Mesto, ki je 
dokaz, da če v svoje sanje verja-
memo in imamo jasno vizijo, kaj 
želimo ustvariti, to lahko dose-
žemo. Živel je človek, ki je želel 
ljudem, ki so svoj znoj prelivali 
globoko pod zemljo in v pra-
šnih rovih izkopavali črno zlato, 
zgraditi mesto, ki jih bo objelo 
v naročju zelenja in svetlobe. Ta 
človek je imel jasen cilj. Verjel 
je v svoje sanje in, predvsem, 
verjel je v ljudi. V duhu briga-
dirstva, medsebojnega sode-
lovanja in trdega dela je zraslo 
Velenje.

Naše mesto se je rodilo v krčih dela in se 
razvijalo v pomembno gospodarsko središče 
regije, kjer je svoj kos kruha našel vsak, ki je 
sledil načelu »delu čast in oblast«. Iz prahu 
so se tako vzdignili stebri gospodarstva naše 
doline: Premogovnik Velenje, Termoelektrarna 
Šoštanj in Gorenje, ki je začelo zaposlovati 
predvsem ženski del populacije.

Na tem mestu bi lahko zaključili in zapisali 
»živeli so srečno do konca svojih dni«. Ampak 
prišla je in kot udarni val zadela tudi našo 
dolino. Gospodarska kriza. S svojo uničujočo 
močjo je zamajala tudi trdne stebre našega 
gospodarstva. Stara ljudska modrost pravi, da je 
v vsakem slabem mogoče najti nekaj dobrega. 
V majajočih se stebrih je tako zaplesala tudi 
senca. Svetloba pa je odkrila male špranje, ki so 
globoko v sebi skrivale unikatne kristale. Bili so 
tam in čakali na svoj žarek sonca.

Korak za korakom se »gospa kriza« odplazi. 
Stebri so zopet na svojem mestu. Poleg njih pa 
se sramežljivo svetlikajo mali kristali. Na vhodu 

v mesto danes stoji »delavnica« za brušenje in 
oblikovanje kristalov. Imenuje se Podjetniški 
center Standard. 

Le dve leti sta minili, odkar je center sprejel 
prve mlade podjetnike, ki so iskali svoj prostor 
pod soncem. Danes v njem svoje inovativne 
ideje razvija 32 podjetij, ki so ustvarila 33 
novih delovnih mest. SAŠA inkubator skozi 
podjetniške programe vzpodbuja mlade, da 
stopijo iz cone udobja, v sebi najdejo strast, 
kreativnost in energijo ter stopijo na podjetni-
ško pot. Start-up ekipe v Standardu ne dobijo 

le subvencioniranega prostora, ki jim omogoči 
lažji začetek, ampak predvsem vključitev v 
izobraževanja, delavnice in dogodke, ki jih 
opremijo s potrebnim znanjem, da samozave-
stno in odločno sledijo svojim sanjam in ciljem. 
Srednjim in malim podjetjem pa odpirajo vrata 
do novih dimenzij in trendov v svetu podje-
tništva ter pridobivanja nepovratnih finančnih 
sredstev.

V duhu enotnosti in povezovanja tudi danes 
odpiramo nove priložnosti za tiste, ki imajo v 
krvi trdo delo in verjamejo vase. Že drugo leto 

zapored je v Velenju potekal projekt Balkan 
Start-up, kjer smo v »delavnico« SAŠA inku-
batorja sprejeli kristale iz Slovenije, Hrvaške, 
Bosne in Hercegovine, Črne gore in Kosova 
ter jih brusili z izobraževalnimi orodji. Najbolj 
posebnega pa čaka pot v Silicijevo dolino, kjer 
bo imel priložnost zasijati v vsej svoji lepoti. 

Mesto s sanjami. Mesto, ki je dokaz, da če v 
svoje sanje verjamemo in imamo jasno vizijo, 
kaj želimo ustvariti, to lahko dosežemo. }

Ana Anžej

Pogled na družbo skozi prizmo lastne 
kulturne zavesti
V današnjem času kulturnih spre-
memb in migracijskih tokov ima 
lastna kulturna zavest pomembno 
vlogo. Veliko je govora o strpnosti 
do tujega in sožitju bivanja različ-

nih kultur. V ospredje družbe pa je potrebno postaviti nasle-
dnje vprašanje: v kolikšni meri je posameznik pripravljen 
sprejeti tujost? 

Individualno in družbeno gledano je človek bitje kulture. 
S kulturno evolucijo je izoblikoval kulturne sposobnosti in 
pripadnost določeni kulturi. Kultura je tako vezana na človeško 
življenje. Ljudje v sebi nosimo različne kulturne elemente. Vsi 
imamo določena načela in lastno identiteto. Odraz identitete 
je osebnost človeka, njegovo delo in okolje, v katerem biva. 
Ljudje kot socialna bitja težimo k povezovanju z drugimi bitji. 

Naše življenje odlikujejo razna prepletanja s soljudmi. Cilj teh 
prepletanj in povezovanj je tvorba skupnosti. Današnje kulture 
se širijo in postopno prodirajo meje, zato ne moremo govoriti 
več o medkulturnosti, temveč o transkulturnosti. Transkultura-
lizacija kot medsebojni kulturni preplet omogoča premagova-
nje kulturnih ovir in razumevanje osnovnih vprašanj o člove-
kovih pravicah in nazorih. Relacijska pojma lastnega in tujega 
sta kot komponenti transkulturnosti med seboj tesno povezani 
in se hkrati dopolnjujeta. Preplet lastnega ter tujega omogoča 
nastanek kompleksnih transkulturnih projekcij družbe, ki 
bogatijo našo skupnost. Prednost transkulturnosti je pred-
vsem sprejemni odnos do tujega. Le s pomočjo transkulturno-
sti lahko razumemo raznolikost kultur ter resnično spoznamo 
sebe in sočloveka.  

Velenje predstavlja bogato skupnost različnih kultur. Velenj-
čani se dobro zavedamo, da je bila tujost že od nekdaj sestavni 
del naše lastne kulturne identitete. Mestna občina Velenje 

podpira transkulturnost naše družbe. Z empatijo in humano-
stjo ohranja razumevanje med ljudmi v enem izmed najlep-
ših mest v Evropi. Kot skupnost moramo še naprej ustvarjati 
kulturno raznolikost in se zavzemati za odprt dialog drugač-
nosti, hkrati pa ne smemo pozabiti, da je kulturni pluralizem 
prednost našega bita. }

 Miša Glišič, diplomirana germanistka (UN)
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Krajevna skupnost (KS) Gorica je po številu prebivalcev najštevilč-
nejša KS v Mestni občini Velenje. V zadnjem triletnem obdobju se 
je v njej marsikaj naredilo in spremenilo, dobili so tudi nove kraja-
ne. Veliko razlogov torej, da smo na pogovor povabili dolgoletnega 
predsednika KS Jožefa Kandolfa.

 
Jože, predsednik KS Gorica ste že 16 let. 
Če bi na kratko opisali tri bistvene spre-
membe v teh letih, katere bi bile?

V začetku mojega delovanja smo sprejeli 
program dela, v katerem smo si zastavili kar 
nekaj ciljev, in sicer razrešiti problematiko 
parkiranja na Gorici, k sodelovanju v KS akti-
virati čim več krajanov, zlasti mladih, ustano-
viti kakšno društvo, vzpostaviti sodelovanje z 
nadzornimi odbori blokov, izboljšati informi-
ranje krajanov in poglobiti sodelovanje z OŠ 
Gorica.

Problematiko parkiranja smo rešili z izgra-
dnjo garažne hiše. Na ta način se je sprostilo 
mnogo zunanjih parkirišč. V garažni hiši imamo 
sedaj dovolj prostora za vse, ki potrebujejo 
parkirni prostor. Le tega lahko najamejo za 15 
evrov na mesec. 

Pri aktivnostih KS sodeluje veliko krajanov. 
Mnogo več kot v preteklosti, vendar še vedno 
premalo glede na številčnost krajevne skupno-
sti. Pogrešamo zlasti mlade.

Kljub poskusom nismo uspeli ustanoviti 
društva, npr. društva prijateljev mladine ali 
odbora Rdečega križa. V tem času pa so dobila 
nekatera društva svoj sedež pri nas. Uspešno 
sodelujemo z Društvom šaleških likovnikov in 
Društvom zeliščarjev Velenje.

Vseskozi pa zelo uspešno deluje krajevni 
odbor Društva upokojencev Velenje. Vsa leta 
tudi sodelujemo s predstavniki blokov oz. 

njihovimi nadzornimi odbori. Informiranje smo 
izboljšali tako, da smo do vzpostavitve krajevne 
spletne strani dvakrat letno izdajali Glasilo KS 
Gorica. Vseskozi smo odlično sodelovali z OŠ 
Gorica. V to sodelovanje se je vključeval tudi 
vrtec Ciciban.

Če potegnem črto pod oceno delovanja, bi jo 
ocenil kot prav dobro, saj smo uspeli realizirati 
večino zastavljenih idej.

Definitivno pa je največja sprememba ali 
pridobitev v teh letih nova garažna hiša in novi 
prostori KS.

 
Znano je, da imate tudi zelo aktiven svet 
KS oz. zelo aktivne člane sveta, ki organi-
zirajo zelo veliko dogodkov in prireditev 
v KS. Kaj bi rekli, da je tisto, kar združuje 
vaše krajane (društva, svet KS ipd.)?

V vseh mandatih so bili člani sveta gonilna 
sila vseh aktivnosti. Večina članov sveta je 
upravičila zaupanje volivcev. V tem obdobju 
smo organizirali že tradicionalne prireditve ter 
pričeli z nekaterimi novimi, ki so prav tako že 
postale tradicionalne. Najodmevnejše pa so 
naslednje: proslava ob dnevu žena, kresova-
nje ob prvem maju – prazniku dela, šahovski 
turnir, čajanka, proslava ob krajevnem prazniku, 
pohod ob meji KS, športna srečanja s sose-
dnjimi KS in MČ, turnir v balinanju in ruskem 
kegljanju, srečanje starejših od 75 let, Vesela 

jesen, noč čarovnic in nastop čarodejev, Veseli 
december in obisk dedka Mraza, razstave, 
predavanja, delavnice za pripravo in peko potic 
in krofov idr. Vsako leto organiziramo spomla-
dansko čistilno akcijo, ocenjujemo urejenost 
balkonov in še marsikaj drugega. Vse naštete 
aktivnosti so tudi izvrstna priložnost za druže-
nje krajanov.

 

V zadnjem obdobju ste z izgradnjo novega 
poslovno-stanovanjskega objekta na 
Gorici dobili tudi nove krajane; z izgra-
dnjo pripadajoče garažne hiše pa se je 
rešila tudi težava s parkiranjem na Gorici. 
Kaj bi kot dolgoletni predsednik KS 
svetovali ali morda bolj pesniško rečeno: 
»položili na dušo« novim krajanom?

Kljub dolgoletni gradnji in številnim teža-
vam pri gradnji smo bili zelo veseli nove gara-
žne hiše, ki je v veliki meri razbremenila zuna-
nja parkirišča. Veseli smo tudi, da je s tem KS 
pridobila nove, večje, svetlejše prostore. Sedaj 
imamo mnogo boljše pogoje za delovanje in 
organizacijo prireditev. Ti prostori so na razpo-
lago tudi krajanom za različne namene. Novim 
prebivalcem Gorice smo napisali pismo dobro-
došlice in priložili razglednico Gorice, da so 
se lahko pohvalili, da sedaj stanujejo v lepi in 
gostoljubni Krajevni skupnosti Gorica. Pova-
bili smo jih tudi k aktivnemu sodelovanju ter 
opomnili, da morajo za svoje funkcionalne 
površine lepo skrbeti in poskrbeti za »rož'ce« 
na balkonih. Novi prebivalci so se hitro prila-
godili novemu okolju in ne povzročajo kakšnih 
posebnih težav. Ker je veliko novih otrok, so 
bila na nekatera bližnja otroška igrišča name-
ščena dodatna igrala.

 
V letošnjem letu so se dokončale tudi 
nekatere večje investicije v kraju: izgra-
dnja kolesarske ceste med Goriško cesto 
in Cesto na Lipo, izgradnja pločnika na 

Intervju s predsednikom  
krajevne skupnosti Gorica

Cesti na Lipo, obnova Goriške ceste idr. 
Kako gledate na vse to? Verjetno ste zado-
voljni?

Prebivalci Lipe in vsakodnevni sprehajalci so 
se zelo razveselili pločnika in obnovljene ceste.

Prav tako smo veseli novega dela kolesar-
ske steze ob Goriški cesti in obnove cestišča. 
Na splošno pa je Svet KS Gorica zelo vesel, da 
je bila večina naših predlogov realiziranih. Ne 
smemo spregledati številnih investicij, kot so: 
ureditev dela kolesarske steze od Šaleške ceste 
do odcepa za »Živkoviča«, pločnik ob pove-
zovalni cesti, pločnik od povezovalne ceste 
do Ceste V, pločnik od povezovalne ceste do 
Koželjskega 1, sanacija pešpoti na Lipo, obnova 
kanalizacije na Goriški cesti, obnova vodovoda 
ob Goriški cesti pri zasebnih hišah, preplasti-
tev Ceste II, sanacija Ceste IX, razširitev dela 
Ceste na vrtače, ureditev nekaterih dodatnih 
parkirišč, uvedba modre cone, zajetje meteor-
nih voda s pobočja Zgornjega Šaleka, obnova 
nogometnega igrišča pri OŠ, sanacija otroškega 
igrišča pri bloku Goriška 61-65 idr.

 
Pa vendar je verjetno potrebno postoriti 
še kaj. Kašne so prioritete v prihodnjem 
obdobju?

Bilo bi malo »neokusno«, če bi na koncu 
mandata dajal razne predloge in ideje, kaj 
naj dela novoizvoljeni svet KS Gorica. Sam ne 
bom več kandidiral, za člane Sveta naj kandi-
dirajo mlajši krajani. Mladi bodo imeli nove, 
sveže ideje in upam, da tudi polno elana za 
delo, ki ga ni malo. Kljub temu pa si dovolim 
svetovati le to, da naj nadaljujejo z nekaterimi 
projekti, ki so se izkazali kot dobri, da poskrbijo 
za realizacijo investicij, ki so že predlagane, da 
se ustanovi še kakšno društvo, da se posve-
tijo mladim, poskrbijo, da bo naša KS še naprej 
lepo urejena, čista, cvetoča in prijazna. Ohraniti 
velja odlično sodelovanje z našo šolo, vrtcem 
in občino. Verjamem, da bo tudi v bodoče delo 
vodstva vsaj tako uspešno, kot je bilo doslej, jaz 
pa bom poskušal biti še naprej aktiven krajan. 
Hvala vsem članicam in članom Sveta KS Gorica 
za vso opravljeno delo, hvala obema županoma 
za razumevanje, hvala ravnatelju za sodelova-
nje, hvala občinski upravi za vso pomoč, hvala 
krajankam in krajanom za vse lepe trenutke, ki 
smo jih preživeli skupaj.

Hvala za pogovor. }
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Čarobna 
promenada 
Praznično druženje 
na prostem ob ognju, 
toplih napitkih in 
kulinaričnih dobrotah, 
dogodivščinah 
za najmlajše ter 
glasbenih in plesnih 
nastopih za male in 
velike

Festival 
mladih kultur 

Kunigunda 
Projekt Mladinskega 

centra Velenje, 
namenjen 

predstavitivi 
produkcije domače 
mladinske kulture 

na kar se da 
nekonvencionalen 

način

Mednarodni 
atletski miting 

Najodmevnejša 
atletska prireditev v 

Sloveniji

Razvajaj se v 
mestu 
Dogodek ob 
mednarodnem dnevu 
žena, namenjen 
spodbujanju 
podjetništva 
ter povečanju 
atraktivnosti 
mestnega središča

Skok v poletje 
na Velenjski 
plaži 
Odprtje kopalne 
sezone na Velenjski 
plaži ob Velenjskem 
jezeru

Promenada 
okusov 
Kulinarična tržnica 
specialitet gostincev 
pretežno iz Savinjsko-
šaleške regije

Skok čez kožo 
3. julija, na dan 
rudarjev, praznujejo 
velenjski rudarji svoj 
stanovski praznik 
s tradicionalnim 
skokom čez kožo

Večeri v 
amfiteatru 

Sklop dogodkov na 
Velenjski promenadi

Pikin festival 
Največji družinski 

festival v Sloveniji z 
28-letno tradicijo

Velenje se 
predstavi in 

tek očkov 
Predstavitev 

športnih društev 
in klubov ter 

organizacij, ki 
delujejo na področju 

izobraževanja
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Za razvedrilo

PRISTOPNA IZJAVA
Prisrčno pozdravljeni! 

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

Hvala! 

Ime in priimek:

Rojstni datum:  
 
Ulica in hišna št.:   

Kraj:  

Pošta:  

Domači telefon/GSM:  

E-naslov:
  
Podpis:

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

Izdala: Svetniška skupina SD v Svetu MO Velenje, e-pošta: info@sd-velenje.si, december 2017, 
naklada 10.000 izvodov  
Fotografije: Arhiv OO SD Velenje in MO Velenje, Alojz Hudarin, Alma Glotić, Edita Fric, Milan Marič, 
Roman Bor, Anže Kovač, Matej Vranič, Aleksander Kavčnik, Tadej Živko, Jan Apat, Rosenbauer.si,  
Bojan Prelovšek, Gašper Koprivnikar, arhiv Ministrstva za obrambo RS, arhiv ERICo


