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

infrastrukturo za razvoj ...

Gradimo  
koalicijo  
z občani
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pred vami je nova izdaja časopisa svetniške skupine 
Socialnih demokratov v Svetu Mestne občine Velenje. V 
tej izdaji Info občana se bomo ozrli v preteklo obdobje, 
v obdobje štiriletnega mandata. Kot najštevilčnejša 
zasedba v mestnem svetu smo opravili analizo 
opravljenega dela– dela, ki smo si ga ob nastopu mandata 
zadali skupaj z vami. Najpomembnejše je, da smo skupaj z 
vami ustvarjali nove zgodbe, nove podobe vaše krajevne 
skupnosti, mestne četrti ter skupaj z vami iskali 
rešitve za vsakodnevne izzive. Te rešitve so vsakemu 
izmed nas olajšale ali polepšale dan, mesec, leto. Z 
gotovostjo lahko trdim, da je Velenje najlepše mesto za 
ustvarjanje družine, delo, preživljanje prostega časa, 
športanje, druženje s prijatelji, obiskovanje kulturnih 
prireditev; je mesto, ki vsakemu izmed nas ponuja 
nešteto možnosti za uresničevanje lastnih potencialov. 
Zato je še toliko bolj pomembno, da ohranimo naravne 
danosti in vse tiste dejavnosti ter storitve, ki jih v 
Velenju imamo, pa se nam zdijo samoumevne. Svetnice 
in svetniki Socialnih demokratov se zavedamo, da smo 
pred velikim izzivom preobrazbe daljinskega sistema 
ogrevanja, izstopa iz premoga ter iskanja novih, 
ekološko sprejemljivih in stabilnih virov energije. A 
se zavedamo tudi, da je najpomembneje poskrbeti za 
socialno varnost vseh, ki prebivamo v Velenju, v tej 
dolini. Zato smo v maju in juniju obiskali vse mestne 
četrti in krajevne skupnosti, kjer smo želeli slišati “iz 
prve roke”, kaj je tisto, kar bi v vaši krajevni skupnosti/

mestni četrti bilo potrebno izboljšati in nadgraditi. 
Odzivi so bili neverjetni! Množična obiskanost t. i. 
koalicije z občani je dovolj zgovoren podatek, da se je 
v koronskem času razvila potreba po socialnih stikih 
in komunikaciji v živo, četudi smo v vmesnem času 
stike ohranjali na daljavo. Slišali smo vaše predloge, 
pripombe in mnenja, ki smo jih skrbno preučili in na 
vaša zastavljena vprašanja poiskali odgovore skupaj 
z županom Petrom Dermolom. Na naslednjih straneh 
so predstavljeni ključna vprašanja in odgovori iz 
posameznih krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Verjetno se vam je ob prebiranju uvodnika porodila 
misel “to je zaradi volitev”, a vam lahko zatrdim, da 
smo svetnice in svetniki Socialnih demokratov, skupaj 
z županom Petrom Dermolom, vseskozi med ljudmi, 
odprti za sodelovanje, pogovor in iskanje rešitev. Ne 
samo en mesec pred volitvami, temveč vsak dan, vse 
dni v letu. Ravno zato, ker se zavedamo odgovornosti do 
našega mesta, do Velenjčank in Velenjčanov. Napredek 
naše skupnosti je odvisen od dobrega sodelovanja in 
povezovanja! Od vseh nas! Napredno in uspešno Velenje 
je naš skupen cilj!

Hvala za dosedanje sodelovanje in zaupanje!

#Gremošenaprej 

  Aleksandra Vasiljević,  
vodja svetniške skupine  

Socialnih demokratov Velenje

Hvala za sodelovanje in zaupanje!

Spoštovana Velenjčanka, 
spoštovani Velenjčan,

fotografija, Matej Vranič
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Pred dvema letoma ste se na 
nadomestnih volitvah uspešno 
potegovali za mandat župana 
Mestne občine Velenje. Zakaj ste 
se odločili kandidirati?

Odločitev, da kandidiram za župana po 
tem, ko nas je zapustil takratni župan Bojan 
Kontič, ni bila enostavna, bila pa je dobro pre-
mišljena. Če ne bi bil prepričan, da zmorem, 
da imam pravi karakter, dobro energijo in 
pripravljenost delovati za dobrobit občank in 
občanov Velenja, se za to ne bi odločil. 

Pred političnim udejstvovanjem sem delo-
val v Termoelektrarni Šoštanj, kjer sem obču-
til vse oblike pritiskov politike, gospodarstva 
in drugih interesnih skupin ter na ta način 
spoznal, kako deluje svet, ki ga večina drža-
vljanov ali občanov ne pozna. Vse te razno-
like izkušnje so me utrdile in me prepričale, 
da jih lahko izkoristim v dobro razvoja naše-
ga mesta. Že ko sem kasneje sprejel izziv in 
postal podžupan Mestne občine Velenje, sem 
pri svojem delu veliko lažje sledil vrednotam, 
v katere verjamem. 

Zavedanje, da pri svojem delu vedno posta-
vljaš človeka pred kapital, to zagovarjaš in 
ščitiš, je zame največje zadovoljstvo. Ni pa to, 
v današnjem času, vedno enostavno, a sam 
bom vedno stremel k temu cilju. Za ljudi in z 
njimi. 

 
S kakšnimi cilji ste začeli mandat 
župana?

Ko sem postal župan, sem se zavedal, da 
dvoletno obdobje, ki je pred mano, ni dovolj 
dolga doba za sprejemanje revolucionarnih 
odločitev, lahko pa postavim dobre temelje 
za prihodnji mandat. Prav tako sem vedel, 
da se finančna perspektiva zaključuje in da 
bo v tem obdobju pomembno dobro in preu-
darno načrtovanje programov ter projektov 
za naslednje obdobje 2022–2027. Zato so bili 
moji glavni cilji, da uspešno počrpamo vsa 
razpoložljiva sredstva, zaključimo že začete 
projekte in realiziramo vse, ki smo jih načrto-
vali; da vzpostavim dialog z različnimi ciljni-
mi skupinami (mladimi, starostniki, invalidi, 
društvi, gospodarstveniki, kmetovalci, etnič-
nimi skupinami …) znotraj občine in na pod-
lagi tega začnemo sistemsko urejati podro-
čja, ki so jih posamezne skupine izpostavile; 
da se z delno reorganizacijo občinske uprave 
še bolj strokovno in profesionalno lotimo izzi-
vov prestrukturiranja naše regije; da v ožji 
del občinske uprave privabim več mladih, z 
idejami in željami, da pomagajo iskati ustre-
zne rešitve za še boljše delovanje lokalne 
skupnosti. Pomemben cilj je bil tudi, da bom 
vedno ščitil javni interes naše občine in ga 
tudi na glas zagovarjal, če in ko bo to potreb-
no. Da bom ščitil interese naših občank in 
občanov ter prevzemal odgovornost za svoja 
dejanja.

 
Novost, ki ste jo uvedli, so t. i. 
generacijski forumi, kjer ste s 
posameznimi ciljnimi skupinami 
vzpostavili javni dialog in začeli 
razpravljati ter iskati skupne rešitve 
na izzive. Ta forum je pridobil 
tudi mednarodno pozornost, saj 
ste že bili povabljeni na različne 
dogodke znotraj EU, z namenom, 
da predstavite tovrsten način 
komunikacije. Zakaj ste se odločili 
za uvedbo generacijskih forumov?

Vesel sem, da se je ta moja ideja tako hitro 
realizirala in prinesla tako lokalno kot tudi 
mednarodno pozornost. 

Zakaj forumi? Pogrešal sem kontakt s posa-
meznimi skupinami občanov, želel sem slišati 
njihova mnenja, predloge. Kljub povezovanju 
in sodelovanju v preteklosti sem si želel bolj 
aktivnega vključevanja posameznih skupin 
občanov v delovanje lokalne skupnosti. Uspe-
šno delovanje. Za skupno dobro. In forumi so 
se mi zdeli odlična priložnost, da dosežemo 
vse to. Izkazali so se za dobro odločitev, v dveh 
letih smo organizirali štiri takšne forume. 
Razpravljali smo o izzivih in priložnostih, ki 
jih imajo mladi ter starostniki, o izzivih na 
področju izobraževanja ter o priložnostih, 
ki se bodo v naslednjih letih pokazale z novo 
ustvarjenimi delovnimi mesti.

 
In kakšne pomembne zaključke ste 
sprejeli na forumih?

Z mladimi smo iskali možnosti za reševanje 
prvega stanovanjskega vprašanja, ki je velik 
izziv tudi v drugih mestih po Sloveniji. Prav 
zaradi tega smo znižali komunalni prispevek 
za 50 %, pripravili razpis za dodelitev nepro-
fitnih stanovanj za mlade in prva stanova-
nja že oddali ter začeli s subvencioniranjem 
posojil za nakup ali izgradnjo stanovanja oz. 
hiše. Sprejeli smo tudi pobudo, da na Letnem 
kinu pomagamo urediti infrastrukturo, ki bo 
omogočila boljšo uporabo prostora za različ-
ne potrebe mladih. Zaradi tega smo pristopili 
k spreminjanju prostorskega akta in bomo z 
realizacijo začeli takoj po ureditvi dokumen-
tacije. Sprejeli smo izziv izgradnje Urbanega 
parka, ki v 1. fazi zajema izgradnjo največjega 
skate parka v Sloveniji in košarkarskih igrišč 
z umetno maso, v 2. fazi pa še izgradnjo dvo-
rane za balvansko plezanje. Projekta nismo 
mogli začeti izvajati v letošnjem letu, saj na 
prvem razpisu zaradi previsokih cen nismo 
dobili primernega izvajalca, zato smo razpis, 
ki se zaključi v mesecu novembru, ponovili. 

Še več pomembnih odločitev ter ukrepov 
smo sprejeli prav na podlagi srečanja z mla-
dimi.

S starostniki smo uspešno rešili lastni-
štvo prostorov, ki jih uporabljajo društva 
upokojencev. Prisluhnili smo želji in sistem-

PETROM PETROM 
DERMOLOMDERMOLOM

Pogovor z 
županom

Pogovor z 
županom
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Zavedanje, da pri svojem delu vedno postavljaš  
človeka pred kapital, to zagovarjaš in ščitiš,  

je zame največje zadovoljstvo.

sko uredili financiranje društev upokojencev, 
da bi tako olajšali njihovo delovanje. Ker se 
zavedamo, da so potrebna dodatna oskrbova-
na stanovanja za starejše občanke in občane, 
smo začeli z izgradnjo oskrbovanih stanovanj 
na Žarovi cesti, hkrati pa smo se povezali z 
nepremičninskim skladom za sofinanciranje 
še dodatnih oskrbovanih stanovanj, saj se 
zavedamo, da 12 novih stanovanj na Žarovi 
cesti absolutno ni dovolj.
Področji izobraževanja in ustvarjanja 
novih delovnih mest sta zelo zahtevni, 
zato smo z generacijskima forumoma na ti 
dve temi želeli vse deležnike motivirati, da 
izobraževalne programe postavimo na še 
višji nivo, da jih prilagodimo novim izzivom 
našega mesta in pripeljemo v naše okolje 
dodatne izobraževalne programe. 

Želim si, da bi v prihodnosti 
razširili tudi fakultetne 
programe, zagotovili 
dodatne nočitvene 
kapacitete za študente in 
dijake ipd. 

Javnost pa smo seznanili tudi z informaci-
jami, kakšna delovna mesta bodo v prihodno-
sti najbolj aktualna v našem okolju. Več sto 
teh delovnih mest bo v Velenju ustvarilo novo 
dodano vrednost in vsi skupaj imamo dovolj 
časa, da se temu prilagodimo. 

 
V tem obdobju ste uspešno 
zaključili prireditveni oder in 
prostor, ki ste ga poimenovali Vista 
- park z razgledom. Vista je letos 
povsem zaživela. Ste zadovoljni?

Vista je postala prava atrakcija za doma-
če in tuje goste. Tudi ko se na njej ne dogaja 
nič, je tam veliko obiskovalcev in občanov, ki 
se radi zadržujejo na njej. In to me veseli. V 
zadnjem letu je bilo organiziranih več kot 20 
večjih dogodkov. Po ocenah je bilo na njih več 
kot 44 tisoč obiskovalcev. 

Res je, da smo ob prvem koncertu imeli 
nekaj težav zaradi vremena. Takrat so se 
pokazale tudi pomanjkljivosti Viste, ki pa 
smo jim skupaj s strokovnjaki uspešno odpra-
vili. Tako smo bili priča velikim in manjšim 
dogodkom, zagotovo pa je prav vsak pustil v 
srcih obiskovalcev pomemben spomin. Naj-
bolj nepozabni so bili zagotovo koncerti Sidd-
harte, Severine in Dina Merlina, ki velja za 
največji doslej organiziran koncert v Velenju. 

Je pa Vista odprt prostor, ki ni namenjen 
samo velikim koncertom, ampak je to tudi 
družaben prostor, kjer lahko vsakdo najde 
svoj čas in prostor za sprostitev. V preteklih 
mesecih je bilo tukaj kar nekaj večjih srečanj 
posameznih podjetij in prav vsi so bili nad 

Visto ter vsem, kar Velenje ponuja, navduše-
ni. 

Vesel sem, da smo uredili tudi otroško igri-
šče, ki je v neposredni bližini. Tega smo prido-
bili od Premogovnika Velenje in tako tudi naj-
mlajšim obiskovalcem Viste omogočili veselje 
in nekaj zabave. 

 
Staro Velenje je pridobilo povsem 
novo podobo?

Staro Velenje je zame eden 
najlepših kotičkov našega 
mesta. 

Mirno in lepo, s ponudbo, ki v ta del mesta 
zelo paše in ga bogati. Za porušitev objektov 
Stari trg 11 (Čuk) in Stare pekarne ter izgra-

dnjo novega objekta in ureditvijo trga smo 
pridobili 85 % nepovratnih sredstev. Med 
izvedbo projektov pa sem se odločil, da je 
prav, da se ta del mesta celostno uredi, zato 
smo zagotovili dodatna sredstva in asfalti-
rali odsek od Vile Biance do Starega trga 11, 
porušili staro hišo, uredili dodatna parki-
rišča, namestili prve podzemne zbiralnice, 
rekonstruirali oporni zid pod cerkvijo … 

Odkar je bilo Staro Velenje prenovljeno, 
smo tam organizirali že kar nekaj dogodkov, 
ki so bili odlično obiskani. Posebno dožive-
tje je bil zagotovo dogodek Dolga miza, na 
katerem smo v čudovitem ambientu starega 
mestnega jedra preizkusili dobrote Šili teste-
nin. 

Za oživitev Starega Velenja imamo še kar 
nekaj načrtov in verjamem, da bomo ohranja-
li privlačnost tega dela našega mesta tudi v 
prihodnje.

 
V zadnjem obdobju ste v urbanem 
središču uredili več kot 20 km 
kolesarskih povezav. Sedaj so 
na vrsti regionalne kolesarske 
povezave. Kako potekajo dela?

V regionalne kolesarske povezave smo v 
občinski upravi namenili zelo veliko energije, 
truda in tudi finančnih sredstev. Pridobiva-
li smo zemljišča, soglasja, služnosti, v enem 
primeru smo morali celo reševati dedovanje, 
zagotovili smo nepovratna sredstva ipd. Brez 
naše aktivnosti ne bi mogli graditi vseh, za 
naše mesto pomembnih, kolesarskih povezav 
(Velenje–Mislinja, Velenje–Dobrna, Velenje–
Zgornja Savinjska dolina). 

Sam jih vidim kot odlično promocijo naše-
ga mesta, privabljanje gostov, kot tudi prilo-
žnost za rekreacijo in kakovostno preživlja-
nje prostega časa naših občanov. Hkrati pa je 
izgradnja kolesarskih povezav tudi pomemb-
na oblika spodbujanja bolj trajnostne mobil-
nosti, ki koristi tako našemu okolju kot tudi 
vsem nam in našemu zdravju. 

V jesenskem času bomo namenu predali 
kolesarsko povezavo do Dobrne, do konca 
naslednjega leta pa še obe drugi povezavi. 

Prepričan sem, da bo 
kolesarska povezava do 
Mislinje najlepša in najbolj 
atraktivna v Sloveniji in bo v 
naše konce pripeljala veliko 
obiskovalcev. 

Hvaležen sem tudi pobudi Kolesarskega 
društva Lignit, ki je z našo pomočjo uspešno 
uredil gorskokolesarske poti na Vodemli. Te 
predstavljajo dodatno ponudbo za tiste, ki v 
kolesarjenju potrebujejo še več adrenalina in 
izzivov.

fotografija, Roman Bor

fotografija, Gašper Pintarič
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Lokalne ceste ste zgledno urejevali. 
Kakšen pa je status državnih cest, 
ki so v slabem stanju?

Res je, lokalne ceste, ki sodijo v pristoj-
nost občine, urejamo v skladu z načrti. Sem 
velikokrat sodi tudi ostala komunalna infra-
struktura. Pomembno je namreč, da dela 
potekajo usklajeno; ko npr. obnavljamo asfalt, 
obnovimo tudi vodovod, kanalizacijo, teleko-
munikacije ipd. Zato so investicije v obnovo 
lokalnih cest pogostokrat veliko obsežnejše, 
kot je videti.

V zadnjem obdobju smo obnovili okrog 4,5 
km cestišč (Prešernova cesta, ceste v Tajni, 
Konovska cesta, ceste v Plešivcu, Cirkovcah, 
Šentilju idr.). Uredili smo tudi kar nekaj par-
kirišč (pri vrtcu Tinkara in Najdihojca, na 
Gorici, obnavljamo parkirišče pri Stari Nami 
idr.), makadamsko parkirišče ob Škalskem 
jezeru smo preuredili v poligon šole vožnje in 
s tem zadostili pogojem za ohranitev izpitne-
ga centra v Velenju. Urejati smo začeli tudi 
avtobusna postajališča. Še v letošnjem letu 
bomo preuredili 9 postajališč. 

Sanirali smo tudi dotrajan most na odseku 
Paka–Loke–Jurk, pripravljamo vse potreb-
no za sanacijo sosednjega mostu v tem delu, 
uspešno smo izvedli tudi prvo fazo obnove 
cestišča in izgradnje pločnika v KS Šentilj …

Državne ceste so žal v zelo slabem stanju. 
V obeh letih smo imeli v občinskem proračunu 
zagotovljena sredstva za sofinanciranje inve-
sticije v obnovo Škalske ceste ter Kidričeve in 
Šaleške ceste. Ves čas aktivno pozivamo vla-
do in pristojno ministrstvo k ukrepanju. Prej-
šnja vlada je dva dni pred volitvami obljubila 
in potrdila obnovo vseh državnih cest v naši 
občini, zato pričakujem, da se bo, kar je bilo 
dogovorjenega, kmalu začelo izvajati. 

Minister za infrastrukturo mag. Bojan 
Kumer si je osebno, skupaj z odgovornim 
direktorjem za ceste, pred dnevi ogledal sta-
nje na naših cestah in sedaj potekajo dogo-
vori o prioritetah. Verjamem, da bomo lahko 
javnost kmalu seznanili s časovnico obnov. 

 
Tretja razvojna os?

Gradnja tretje razvojne osi se ni ustavila, 
kot zlonamerno navajajo nekateri. Končana je 
gradnja odseka Gaberke (sklop D), konec leta 
oz. v začetku naslednjega leta pa pričakuje-
mo, da se bo začelo z gradnjo odseka B – Škal-
sko jezero in sklopa H – navezovalne ceste s 
tunelom pod Konovim do Sel. Izgradnja hitre 
ceste je za Šaleško dolino zelo pomembna 
in bo pomembno vplivala na razvoj našega 
gospodarstva, zato skrbno bdimo nad deli in 
spodbujamo oz. pomagamo, kjer kot lokalna 
skupnost pač lahko.

 
Kako vidite urejenost prometa v 
Velenju v prihodnje?

Zavedam se, da je mesto nujno potrebno 
razbremeniti tovornega prometa. In to je 
trenutno tudi prioriteta. Pričakujem, da 
bomo kmalu zaključili s projektno dokumen-
tacijo za poglobitev podvoza pri Esotechu in 
da z izvedbo, skupaj z državo, začnemo čim 
prej. To bi pomenilo, da bomo lahko tovorni 
promet postopno začeli preusmerjati izven 
središča mesta, tako tistega, ki ga trenutno 
obremenjuje izgradnja tretje razvojne osi, 
kot tudi tistega, ki ga obremenjujejo ostale 
dejavnosti na območju Stare vasi in jezera. 

Pri tem ne smemo zanemarjati kakovosti 
bivalnega okolja v Krajevni skupnosti Pesje. 
Že večkrat sem povedal, da smo, ne glede na 
dejstvo, da gre za državni projekt, pripravlje-
ni tudi občinska sredstva nameniti za izgra-
dnjo protihrupne ograje, ki bo tam nujna.

Od gospodarskih družb 
pričakujem, da tam, kjer 
lahko, preusmerijo tovorni 
promet na železniške tire. 
To pobudo sem že naslovil 
na podjetja, ki najbolj 
obremenjujejo ceste. 

V mestnem središču pa moramo urejati 
promet tako, da bodo stanovalci imeli dosto-
pna parkirišča pred svojimi stanovanji, 
ostale pa motivirati in preusmerjati v gara-
žne hiše. Nadaljevati moramo z ureditvijo 
modrih con tam, kjer bo pridobljeno soglasje 
etažnih lastnikov. Samo na takšen način lah-
ko manjšamo negativne posledice prometa in 
vplivamo na višjo kakovost bivanja v središču 
mesta.

 
Dostopna pitna voda in možnost 
priključitve na kanalizacijsko 
omrežje je želja večine 
gospodinjstev v MO Velenje. 
Kakšne investicije ste na tem 

področju realizirali in kolikšna je 
pokritost na našem območju?

Mestna občina Velenje je glede opremlje-
nosti z javnim vodovodom in kanalizacijo 
ena bolj urejenih občin na območju Sloveni-
je. Imamo 351.619 m vodovodnega omrežja 
in 165.558 m kanalizacijskega omrežja, kar 
zagotavlja 99,4-odstotno pokritost prebi-
valcev z vodo in 89,7-odstotno priključenost 
prebivalcev na javno kanalizacijo. Omrežji 
še širimo. V lanskem letu smo tako na javno 
kanalizacijo priključili 9 gospodinjstev v 
Črnovi in na Lipju.

Zaključujemo tudi obnovo vodovoda in 
kanalizacije na Cesti bratov Mravljakov, in 
sicer javnega kanalizacijskega voda (355 
m), vodovodnega omrežja (654 m), obstoječe 
ceste (300 m) in izgradnjo klančine (17 m). 
Gradbena dela potekajo tudi v okviru obno-
ve komunalne infrastrukture na Toledovi 
cesti, kjer bomo obnovili vodovodno omrežje 
(664 m), kanalizacijo za komunalno odpadno 
vodo (672 m) ter kanalizacijske odcepe za pri-
ključke (160 m) in kanalizacijo za padavinsko 
odpadno vodo (418 m). 

V okviru investicije vodovod Prelska v Vin-
ski Gori smo zgradili 787 m cevovoda in dva 
hišna priključka v dolžini 251 m. Izvedeno je 
tudi podlaga za nadaljevanje vodovoda Pete-
linjek. Na območju krajevne skupnosti Vinska 
Gora v zadnjem času izvajamo veliko projek-
tov, ki bodo izboljšali dostopnost do kakovo-
stne pitne vode. V mesecu juniju smo zaklju-
čili z izgradnjo 3.805 m dolgega vodovoda 
v Spodnji Črnovi v Vinski Gori, na katerega 
je že priklopljenih 20 objektov. Uredili smo 
sekundarne cevovode v (2.589 m), zgradili 
vodohran v velikosti 25 m3 in dva reducirna 
jaška za regulacijo tlaka ter zgradili vodovo-
dne priključne vode DN 32 v dolžini 1.216 m. 

Glavni namen gradnje je 
zagotavljanje enakomerne 
razvitosti vseh predelov 
v občini ter povečanje 
standarda in zadovoljstva 
vseh krajanov, tudi tistih, ki 
živijo na obrobju mesta.

Sprejeli smo izziv izgradnje Urbanega parka, ki v  
1. fazi zajema izgradnjo največjega skate parka v Sloveniji  

in košarkarskih igrišč z umetno maso.
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Veliko pozornosti ste namenjali 
tudi urejanju otroških igrišč. Pred 
kratkim je vsako igrišče dobilo 
svoje ime.

Oblikoval sem skupino, ki opravlja pre-
gled igrišč in daje pobude občinski upravi. V 
zadnjih dveh letih smo prenovili ali obnovili 
veliko igrišč (večnamensko igrišče v Škalah, 
delno v Kavčah, na Visti, igrišče med CVIU in 
MPT …). Vsa igrišča smo letos tudi poimeno-
vali. Danes upravljamo s 15 igrišči, dve bomo 
še postavili (Bevče, Staro Velenje), pri enem 
(v Šaleku) pa se dogovarjamo za prevzem 
upravljanja. 

Želim si, da je otroško igrišče povsod tam, 
kjer so mlade družine, kot na primer v Krajev-
ni skupnosti Bevče, kjer sem prejel pobudo za 
postavitev igrišča in smo že začeli s postavi-
tvijo. Verjamem namreč, da je otrokom nujno 
potrebno omogočiti igro in zabavo v njihovem 
bivalnem okolju.

Novost, ki smo jo želeli vpeljati v Velenju, 
so čolnički za vožnjo v bazenu na mestnem – 
sedaj Pikinem otroškem igrišču. Uredili smo 
bazen, pripravili pripadajočo infrastrukturo, 
vendar nam čolnov dobavitelj žal še ni uspel 
dostaviti, zato bomo bazen s čolni odprli spo-
mladi. 

 
Za kulturo, umetnost in šport ste 
večkrat dejali, da so soodvisni od 
razvoja gospodarstva. Zakaj in 
kakšno je stanje na teh področjih 
danes?

V Velenju dajemo kulturi, umetnosti in tudi 
športu pomemben poudarek. Imamo dobro 
infrastrukturo, preko različnih razpisov 
spodbujamo tako kulturo kot šport, omogoča-
mo brezplačne najeme prostorov za različna 
društva ter omogočamo različne finančne 
spodbude na vseh področjih. 

Samo sredstva za pomoč športu smo reci-
mo že v lanskem letu dvignili za 300 tisoč 
evrov, in to ni malo. Lani smo popolnoma 
obnovili in razširili športno igrišče med OŠ 
Mihe Pintarja Toleda in CVIU Velenje. Z obno-

vo tega igrišča se je pokazalo, kako zelo se na 
takšnih igriščih radi zadržujejo otroci in mla-
di v prostem času. Srečen sem, ko se spreho-
dim mimo in vidim mlade košarkaše, kako se 
ob igri zabavajo. Takrat vem, da delamo dobro 
in prav. Poleti smo sanirali tudi mali bazen, 
kjer je bilo zaradi dotrajanosti nujno zame-
njati podlago, ob tem smo izvedli še nekatera 
druga nujna sanacijska dela.

V naši občini so ob vseh sedmih osnovnih 
šolah na voljo športna igrišča, ki so popol-
dan na voljo za rekreativne dejavnosti vseh 
občank in občanov. Igrišča so odprta vse dni 
v tednu, tudi v času počitnic in praznikov, 
zaklenejo pa se ob mraku. 

Zelo pomembna investicija, ki nas čaka na 
področju športa, je seveda tudi Urbani park. 
Tudi to bo odlična priložnost za spodbujanje 
športa in mladih športnikov v Velenju.

Prizadeval si bom, da bo tako tudi v priho-
dnje. Kultura, umetnost in šport bodo vedno 
imeli pomemben prostor v našem mestu, 
vendar pa lokalna skupnost ne more sama 
financirati vseh teh dejavnosti. Procesu 
sprememb, ki nas čakajo zaradi prestruktu-
riranja, se bomo morali prilagoditi tudi na 
teh področjih. Želim si, da bi uspešne gospo-
darske družbe in podjetja iz lokalnega okolja 
več vlagale v ta področja in namenjale sred-
stva za te vsebine. In tudi na tem bomo delali 
v prihodnje.

 
Katere so pomembnejše investicije 
na področju kulture?

Tudi na področju kulture smo v preteklih 
obdobjih vlagali veliko. Avtomatizirali smo 
velenjsko knjižnico. Svet Mestne občine Vele-
nje je letos sprejel Načrt upravljanja s kultur-
nimi nepremičninami v sklopu EU projekta. S 
tem projektom se je tudi pristopilo k urejanju 
grajskega parka na Velenjskem gradu, ki se 
bo urejal fazno. Obnavljamo tudi spomenik 
Partizani v samem mestnem središču, na 
Velenjskem gradu bomo obnovili stalno zbir-
ko Sodobne slovenske umetnosti. Ob prenovi 
bomo uredili tudi prostore in modernizirali 
razsvetljavo zbirke. Že lani smo tam prenovili 
stalno zbirko Mastodonti.

Mestna občina Velenje je lani popolnoma 
prenovila del Starega Velenja, kjer smo med 
drugim uredili t. i. Novo Pekarno, v kateri 
bomo še letos mladim in drugim umetnikom, 
ki so se prijavili na razpis, razdelili 5 atelje-
jev. 

Pomemben kulturni projekt je tudi Park 
državnosti, ki bo v oktobru v bližini Vile Her-
berstein odprl svoja vrata. Z njim bomo v 
Velenju celostno zaokrožili in dopolnili vse-
bino Spominskega centra 1991 ter omogočili 
obisk tudi večjim skupinam. Predstavljena 
bodo tri obdobja, ki so zaznamovala pot Slo-
vencev do lastne države. 

 
V zadnjem letu smo bili priča 
dvigu cen storitev, materialov 
in energentov. Velenje je znano, 
da zna pomagati sočloveku, ko 
potrebuje našo pomoč. Kako 
konkretno ste vi blažili vpliv 
spremenjenih okoliščin na trgu za 
občane in občanke?

Res je, stroški življenjskih potrebščin so se 
v preteklem obdobju zelo povišali. Še posebej 
so se dvignile cene energentov. Vse to povzro-
ča pri naših občanih številne stiske in tega se 
zavedam, zato smo se odločili, da v Velenju 
višje cene storitev, ki so v pristojnosti 
občine, ne bomo prelagali na bremena 
občank in občanov. Tako je občinski svet na 
mojo pobudo letos že sprejel kar nekaj ukre-
pov za blaženje socialne stiske (t. i. socialno 
košarico) v skupni vrednosti enega milijona 
evrov in pol. V letošnjem letu smo iz občin-
skega proračuna zagotovili tudi dodatnih 2,2 
milijona evrov ter tako preprečili dvig cen v 
vrtcih, zdravstvu (pomoč družini na domu 
…), NUSZ in za nekatere druge storitve.

Zavod za zdravstveno zavarovanje je uki-
nil financiranje storitve delovne terapije na 
domu in tudi v tem primeru smo se odločili, 
da lokalna skupnost za svoje občane prevza-
me ta strošek in storitev ohranjamo tudi v 
prihodnje. Financiramo tudi dežurno zoboz-
dravstveno ambulanto. 

Za subvencioniranje toplotne oskrbe, 
oskrbe s pitno vodo in urejanje pokopališč 
zagotavljamo več kot 1,3 milijona evrov konč-
nim uporabnikom. 

Z vsemi temi subvencijami in oblikami 
pomoči bi lahko realizirali kakšne druge veli-
ke projekte ali investicije, vendar se mi zdi 
pomembno, da mislimo na naše občanke in 
občane. Da še naprej dokazujemo, da smo srč-
no mesto, v katerem je prva skrb vsak posa-
mezni občan, da smo še naprej mesto, kjer 
znamo pomagati in sodelovati. Ker vse to smo 
in bomo tudi v prihodnje.

V septembru, prazničnem mesecu za našo 
občino, so vsa velenjska gospodinjstva preje-
la tudi praznično brošuro z naslovom Velenje 
– mesto s srcem, Velenje za Velenjčanke in 
Velenjčane, s katero smo želeli pokazati, kaj 
vse naša lokalna skupnost dela za naše občan-
ke in občane, čeprav večjega dela aktivnosti 
ne določa zakon, ampak je to naša odločitev. 

Naša prioriteta je, da bi 
se vsi občanke in občani 
v Velenju dobro počutili 
ter tu kakovostno živeli in 
delali. V novembru bomo v 
mestu odprli tudi Energetsko 
pisarno, kjer boste lahko 
občanke in občani dobili 
informacije in konkretne 
napotke glede energetske 
prenove svojih domov, kako 
zmanjšati porabo in stroške 
energije ter o možnostih 
pridobitve subvencij za 
energetske prenove.

Najpomembnejša pridobitev pa je zagotovo uvrstitev v 
Misijo 100 podnebno nevtralnih in  

pametnih mest v Evropi. 

Nadaljujemo skupaj!
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Katero priznanje, ki ga je prejela 
MO Velenje v zadnjih dveh letih je 
za vas najpomembnejše?

Velenje se lahko pohvali s številnimi pri-
znanji in nagradami. Zelo pogosto smo tudi 
izbrani za primer dobre prakse na posame-
znih področjih. V zadnjih dveh letih je Mestna 
občina Velenje ponovno prejela nagrado za 
najbolj varno mesto, potrdila certifikat Mla-
dim prijazna občina in naziv prostovoljstvu 
prijazna občina. V letih 2021 in 2022 je Vele-
nje zmagalo tudi v spletnem glasovanju za 
najbolj urejeno in gostoljubno mesto v kate-
goriji večjih mest. 

Najpomembnejša pa je 
zagotovo uvrstitev v Misijo 
100 podnebno nevtralnih 
in pametnih mest v 
Evropi. V času sodelovanja 
bomo deležni podpore in 
svetovanja, prednosti pri 
črpanju evropskih sredstev, 
sodelovanj v projektih ipd. 
Misija mestu prinese visoko 
prepoznavnost na ravni EU in 
s tem povezane atraktivnosti 
za investicije in gospodarsko 
dejavnost v prihodnosti.

 
Kateri trenutki so bili najbolj 
zahtevni?

Biti župan zagotovo ni enostavno in vča-
sih, ko se soočamo z različnimi krivicami, je 
res težko. Ampak prav to so trenutki, ko je še 
posebej pomembno, da prevzamem odgovor-
nost, ki jo kot župan imam in stopim na stran 
naših občank in občanov. 

Eden takšnih težkih trenutkov je bila zago-
tovo grožnja Gorenja, da bodo odpustili 
veliko število delavcev. Takrat smo se več-
krat srečali s predstavniki delavcev, pa tudi z 
vodstvom, in apelirali na njih, naj tega ne sto-
rijo. Verjamem, da je tudi naša angažiranost 
pripomogla k temu, da do odpuščanj ni prišlo, 
da so kmalu odprli novo tovarno za televizor-
je in da imajo sedaj pravzaprav težave s pre-
malo delovne sile v tem okolju.

Tudi ko smo se začeli pogovarjati o sosež-
igu, so bile razmere zelo napete. Še posebej 
težko je, ker so ene stvari za vse nas nove, 
nimamo vseh odgovorov, ki bi jih želeli, 
seveda pa si želim, da bi sprejemal najboljše 
odločitve za mesto, za Šaleško dolino in za 
vse občane. Zato sem takoj, ko je Svet Mestne 
občine Velenje sprejel sklepe o stališčih do 
sosežiga oz. uporabe drugih alternativnih 
goriv v Termoelektrarni Šoštanj, na Holding 
Slovenske elektrarne in Termoelektrarno 
Šoštanj naslovil dopis, v katerem sem izrazil 
jasno pričakovanje, da bodo energetske druž-
be spoštovale željo javnosti in da s projektom 
sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv 
ne bodo nadaljevali. In to sem na glas povedal 
tudi javnosti.

Zelo napeto je pogosto tudi vprašanje 
zdravstva, ki povzroča težave v celotni drža-
vi, tudi v Velenju. Z epidemijo so se še bolj 
pokazale slabosti zdravstvenega sistema. 
Vendar na lokalni ravni Mestna občina Vele-
nje, Zdravstveni dom Velenje in druge insti-
tucije s področja zdravstvenega varstva dela-
mo vse, da bi vsi naši občanke in občani imeli 
dostop do zdravstvenih storitev in zagoto-
vljeno vso ustrezno zdravstveno oskrbo. Žal 
se tudi v Velenju soočamo s pomanjkanjem 
zdravnikov, zato Zdravstveni dom Velenje 

tudi v sodelovanju z lokalno skupnostjo izva-
ja več ukrepov za rešitev tega vseslovenskega 
problema. Zavedamo se, da je področje zdra-
vstva tudi v naši občini ni idealno, a vendar 
na primarni ravni zagotavljamo kakovostno 
zdravstveno oskrbo, sploh, če se primerjamo 
z drugimi kraji. Resnično upam, da bo država 
na tem področju končno sprejela določene 
ukrepe in zagotovila kakovostno oskrbo za 
vse državljane.

Ter seveda zagotavljanje pravičnega 
prehoda in prestrukturiranje. Vse to so 
težke teme in pomembna področja za priho-
dnost Velenja. Naj pa še enkrat jasno povem, 
da sem prepričan, da letnica izstopa iz pre-
moga, ki je danes določena, ni prava. Edini 
smo bili, poleg sindikatov, ki smo to javno 
povedali. In pri tem pomembnem vprašanju 
so nas posamezniki iz doline, ki imajo vpliv 
na področju premogovništva, energetike in bi 
lahko pomagali, pustili na cedilu.  

Izhod iz premoga je za 
nas velik izziv, v katerem 
moremo prepoznati 
priložnosti za bolj 
kakovostno prihodnost. 

In to s številnimi aktivnostmi in dobrimi 
načrti tudi delamo. In vem, da bomo zmogli iz 
procesa prestrukturiranja izstopiti kot zma-
govalci. Skupaj!

 
Energetske razmere v svetu so se 
v zadnjem letu zelo spremenile. 
Obeta se nam velika kriza. Kakšno 
pa je vaše stališče glede uvoza 
premoga, za katerega se je odločila 
država?

V Šaleški dolini smo v vse te zgodbe z ener-
getsko krizo še bolj vpeti. Mi smo tisti, ki nosi-
mo posledice vseh pomembnejših odločitev 
na tem področju. Zato vztrajam, da smo tudi 

mi tisti, ki moramo biti aktivno vključeni v 
vse odločitve, ki se odvijajo na območju naše 
občine. In uvoz premoga je zagotovo ena teh 
odločitev. Že pred tedni sem vse akterje na 
področju energetike pozval, da v pogovore 
vključijo tudi lokalno skupnost. O tem sem 
pisal tudi predsedniku vlade in ministru za 
infrastrukturo. Vsa leta se v Šaleški dolini 
kopa in kuri premog, ob tem pa nastajajo 
posledice za naše okolje. V podnebni sklad 
se stekajo milijoni evrov, od katerih Velenje 
ni imelo nikoli nič. Niti enega degradiranega 
zemljišča nismo sanirali iz teh sredstev.

O vsem tem sem se na nedavnem srečanju 
pogovarjal s predsednikom vlade dr. Rober-
tom Golobom, ki mi je zagotovil, da je uvoz 
premoga samo začasne narave, dokler v 
Premogovniku Velenje ne bodo zmogli zago-
tavljati zadostnih količin premoga, ki ga 
potrebujemo za nemoteno električno oskrbo 
države. Obenem sem izrazil razočaranje, da 
so to odločitev sprejeli brez soglasja lokalne 
skupnosti. Predsednika sem seznanil s skle-
pom Sveta Mestne občine Velenje, ki smo 
ga sprejeli pred dvema letoma in s katerim 
smo izrazili nestrinjanje z uvozom premoga. 
Vem, da so se razmere zaradi energetske kri-
ze spremenile, a sem poudaril, da kot župan, 
ne glede na to, da nimamo pravnega meha-
nizma, da preprečimo uvoz, ne morem mimo 
tega stališča sveta. 

Imenoval sem skupino za 
civilni nadzor nad uvozom 
premoga, ki jo bo vodil dr. 
Franc Žerdin in ki jo podpira 
tudi predsednik vlade. 
Obenem pa zahtevam, da 
energetske družbe začnejo 
aktivno sodelovati s civilnim 
nadzorom in da predočijo 
vse potrebne podatke, zato 
da bomo lahko v vsakem 
trenutku vedeli, kaj se z 
uvozom dogaja in o tem 
seznanili občanke in občane.

Pogovarjal sem se s predsednikom vlade  
dr. Robertom Golobom, ki mi je zagotovil, da je uvoz 

premoga samo začasne narave.



www.sd-velenje.si     info@sd-velenje.si 7

Svetniška skupina Socialnih demokratov v Svetu Mestne občine Velenje

 
Znani ste, da ste veliko med 
ljudmi, na terenu. Mogoče veste 
približno koliko ogledov in 
obiskov ste opravili v dveh letih 
županovanja?

Biti župan takšnega mesta, kot je Vele-
nje, zame pomeni visoko odgovornost in 
spoštljiv odnos do Velenjčank in Velenjča-
nov, zato se, če mi le čas dopušča, z vese-
ljem udeležim vsakega dogodka. Dogodke 
in obiske ter različne druge obveznosti 
med ljudmi imam na urniku vsak dan. Več 
teh. Koliko, težko rečem, a če ima leto 365 
dni in odštejem nekaj dni, ko sem na dopu-
stu, bi rekel, da je takšnih obiskov in dru-
ženj vsaj 1000 vsako leto. Verjetno pa pre-
cej več.

Ampak mi ni težko. Rad sem med občan-
kami in občani. Rad se z njimi družim, 
pogovarjam, vidim njihove uspehe, večkrat 
tudi njihovo žalost in takrat, če je le možno, 
tudi pomagam, pomagamo. 

Skupaj je lokalna skupnost veliko bolj 
učinkovita. Če delamo z roko v roki. Za dob-
robit celega mesta in vseh nas.

 
Kako vidite Velenje čez 5 let?

Prepričan sem, da bomo v prihodnjih 
petih letih uresničili zastavljene cilje. 
Tako na področju stanovanj, novih delov-
nih mest, prestrukturiranja in preobraz-
be daljinskega ogrevanja, pa tudi na vseh 
drugih področjih. Vem tudi, da bo Velenje 
mesto, kjer bo kakovost bivanja za vse 
generacije res na visokem nivoju.

Zavedam se, da ljudje za dostojno življe-
nje potrebujejo kakovostna delovna mesta 
in dostopna stanovanja. Zato smo si posta-
vili jasne cilje, da do leta 2027 zagotovimo 
prvih 1.000 delovnih mest, zgradimo okoli 
400 stanovanj za vse generacije in zaklju-
čimo 1. fazo zelene preobrazbe daljinskega 
ogrevanja. Zagotovo bomo tudi v prihodnje 
velik poudarek dajali turizmu. 

Stremimo k temu, da bo Velenje 
jutri mesto, ki se bo razvijalo, rastlo 
s svojimi ljudmi. Velenje jutri bo 
prijetno mesto za življenje z novi-
mi priložnostmi za mlade, starejše 
generacije bodo tukaj lepo živele, še 
naprej bomo imeli posluh za ranljive 
skupine ljudi.

Načrtov imamo res veliko. 
Vem, da jih bomo skupaj 
tudi uresničili. Velenje 
ostaja mesto priložnosti, 
mesto z dobro energijo.  
V to verjamem in to bomo 
dokazali. }

Do leta 2027 zagotovimo prvih 1.000 delovnih mest, 
zgradimo okoli 400 stanovanj za vse generacije in  

zaključimo 1. fazo zelene preobrazbe.
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• Lokalne volitve 18. novembra 2018. Volilna udeležba: 42,78 %,

• Za Bojana Kontiča glasuje 6.791 od skupno 11.610 (59,60 %),

• Lista Socialnih demokratov prejme 4.860 (43,15 %) in 17 svetnic ter 
svetnikov,

• 4. december 2018: konstitutivna seja Sveta MOV

• 6 sej Sveta MOV,

• Vodenje 4. seje Sveta MOV, 14. 5. 2019, prevzame takratni podžupan 
Peter Dermol.

• Svetnice in svetniki Socialnih demokratov v Svetu MOV podamo  
3 ustna vprašanja in 8 pobud.

• Opravili smo 68 razprav na sejah Sveta MOV.

• 8 sej Sveta MOV in 1 dopisna

• Obravnavane ključne točke na sejah Sveta MOV: uprli smo se 
premestitvi delavcev Gorenja v Ljubljano, zavzeli stališče v zvezi s 
sosežigom, prisluhnili predstavitvi strategije prestrukturiranja.

• V marcu 2020 se svetniška skupina okrepi z enim članom (prestop 
Brede Kolar v SD).

• Nadomestne volitve 11. 10. 2020 (Peter Dermol: 64,30 % glasov),

• 12. sejo Sveta MOV vodi župan Peter Dermol.

• Svetnice in Svetniki Socialnih demokratov v Svetu MOV podamo  
5 pobud in 2 ustna vprašanja.

• Opravili smo 69 razprav pri različnih točkah dnevnega reda.

• 8 sej Sveta MOV

• Zavzamemo stališča v zvezi osnutki pokrajinske zakonodaje in 
prestrukturiranja SAŠA regije skladno s politiko pravičnega prehoda.

• Podpremo Predlog Pravilnika o dodeljevanju najemnih stanovanj v 
najem mladim.

• Podpremo Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za 
mlade v MOV.

• Podpremo Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve.

• Podpremo predlog Odloka o proračunu MOV za leti 2022 in 2023.

• Sprejem Letnega programa športa.

• Svetnice in svetniki Socialnih demokratov v Svetu MOV podamo  
1 pobudo in 2 ustni vprašanji.

• 60 razprav

• 5 sej Sveta MOV

• Seznanitev s prihodnostjo primarnega zdravstva

• Sprejem Lokalnega programa kulture MOV 2022-2028

• Sprejem Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje

• Socialnovarstvena oskrba na daljavo

• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje

• Strategija razvoja in trženja turizma v MOV in Občini Šoštanj

• Subvencioniranje stroškov kredita za nakup ali gradnjo nepremičnin 
za mlade v MOV

• Strategija digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti MOV

• Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline

• Svetnice in svetniki Socialnih demokratov v Svetu MOV podamo  
2 pobudi in 2 ustni vprašanji.

• Opravili smo 40 razprav pri različnih točkah dnevnega reda.

2018

2019

2020

2021

2022

IZPOSTAVLJENI DOGODKI V SVETU MESTNE OBČINE VELENJE

Svetniška skupina 

SD Velenje 
»Smo v službi ljudi! 
Zato odločitve v Svetu 
Mestne občine Velenje 
sprejemamo z veliko 
odgovornostjo!«

Leta 2018 je na rednih lokalnih voli-
tvah kandidat za župana in takratni župan 
Bojan Kontič prejel 59,60 % glasov, lista 
Socialnih demokratov pa 43,15 %, s čimer 
smo dobili 17 svetnic in svetnikov v Svetu 
MOV, ki smo zaprisegli 4. decembra na kon-
stitutivni seji, da bomo delovali v največjo 
korist mesta in njegovih prebivalcev.

V letu 2019 zavihamo rokave in se 
aktivno vključimo v sooblikovanje našega 
mesta ter življenja v njem. Sodelovali in raz-
pravljali smo na 6 sejah Sveta Mestne občine 
Velenje (MOV). Opravili smo 68 razprav pri 
različnih točkah dnevnega reda, zastavi-
li 3 ustna svetniška vprašanja ter podali 8 
pobud, ki so realizirane v 95 %. Najpomemb-
nejše pobude v 2019, ki so jih predlagali 
svetnice in svetniki SD v Svetu MOV: župa-
nov obisk kmetovalcev, ureditev zamakanja 
Garažne hiše pri ZD Velenje, ureditev ekolo-
škega otoka pri Šaleški 19, zaris parkirnega 
mesta za invalide, cestno prometna varnost 
na lokalni cesti Cirkovce-Šenbric.

Leto 2020 je poleg epidemije covida 
zaznamovala tudi drugačna oblika dela v sve-
tniških klopeh. Na varen način smo se udele-
žili 8 sej Sveta MOV v Domu kulture Velenje, 
na katerih smo opravili 69 razprav, podali 
2 ustni vprašanji in 5 pobud, od katerih je 
potrebno izpostaviti ureditev parkirnega 
režima pri Domu za varstvo odraslih Vele-
nje, poostren nadzor mestnega redarstva 
nad vožnjo z električnimi skiroji v centru 
mesta, pogostejše izpraznjevanje košev za 
smeti ter sanacijo zaščitnih mrež nad kore-

ninami dreves na Cankarjevi. Zaradi bole-
zni nas zapusti dolgoletni prijatelj, tovariš, 
mentor, takratni župan Bojan Kontič, zara-
di česar Občinska volilna komisija razpiše 
nadomestne volitve na dan 11. 10. 2020. S 
prepričljivo zmago na nadomestnih volitvah 
s 64,30 % prejetih glasov županovanje v MOV 
prevzame Peter Dermol. Svetniška skupina 
Socialnih demokratov v Svetu MOV se okre-
pi za eno svetnico, ko Breda Kolar prestopi 
v SD. Tako svetniška skupina šteje 18 članic 
in članov v Svetu MOV. Na 8. seji Sveta MOV 
smo se seznanili o možnostih sosežiga alter-
nativnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj 
(TEŠ), 4. februarja pa sprejeli sklep, da v 
danih okoliščinah ne damo soglasja k pro-
jektom, ki negativno vplivajo na življenje in 
okolje, v katerem živimo. Z zaskrbljenostjo 
smo prisluhnili vodstvu Hisensa, ki so želeli 
premestiti upravni del Gorenja v Ljubljano 
in odpustiti cca 1000 zaposlenih. Temu smo 
se odločno uprli, saj bi to dejansko pomeni-
lo centralizacijo in nižjo kakovost življenja 
zaposlenih v Gorenju. Na eni izmed sej v letu 
2020 smo tudi prvič prisluhnili strategiji za 
izstop iz premoga, ki jo je predstavilo podje-
tje Deloitte, pri čemer smo jasno naznanili 
dvome o pravičnem izstopu in jasno izrazili 
nujno potrebo po pravičnem prestrukturi-
ranju, ki bo v dolino prinesel nova delovna 
mesta z visoko dodano vrednostjo.

Z enakim tempom in delovno vnemo nadalju-
jemo v letu 2021, ko na 8 sejah Sveta 
opravimo 60 razprav z različnih področij, 
podamo 1 pobudo in 2 ustni vprašanji. Pobu-
da, ki je prišla s strani stanovalcev Šaleka 
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93–97, je padla na plodna tla, zato sedaj 
stanovalci v Šaleku ne živijo v bojazni, 
da bi jim meteorna voda ob večjih nalivih 
zalila kleti. Leto 2021 je bilo v znamenju 
blaženja posledic epidemije covida, zato 
smo podprli Sklep o izdaji soglasja k ceni 
socialnovarstvene storitve na domu, ki 
pomeni dodatno razbremenitev končnega 
uporabnika pomoči na domu. Takšna oblika 
podpore pomeni, da upravičenci pomoči na 
domu plačajo manj v primerjavi z drugimi 
občinami, ter da MOV, poleg zakonske obve-
ze 50-% sofinanciranja, namenja dodatna 
finančna sredstva za znižanje cene, ki jo 
plača upravičenec. Posebno pozornost in 
skrb posvečamo ne le starejšim in ranljivej-
šim, temveč tudi mladim, saj smo podprli 
dva pomembna akta, ki prinašata finančno 
razbremenitev in večjo stopnjo reševanja 
stanovanjske problematike mladih: Pra-
vilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj v 
najem mladim in Odlok o subvencioniranju 
komunalnega prispevka za mlade v MOV. 

Zaradi podpore svetnic in svetnikov SD 
v Svetu MOV imajo mladi do 30 let tako 
možnost kandidirati na razpisu za stano-
vanja za mlade ali pa vložiti prošnjo za sofi-
nanciranje komunalnega prispevka do 50 
% oz. do največ 5.000 evrov.. 

Nasprotovali smo strategiji, ki 
predvideva izstop iz premoga, torej 
prenehanje obratovanja šestega 
bloka TEŠ in pridobivanja lignita, v 
regiji SAŠA najpozneje v letu 2033. 
Na seji Sveta Mestne občine Velenje 
smo sprejeli Sklep o stališčih Sveta 
Mestne občine Velenje do Osnutka 
Nacionalne strategije za izstop 
iz premoga in prestrukturiranje 
premogovnih regij v skladu z načeli 
pravičnega prehoda. Opozorili 
smo, da pravičnega prehoda v tako 
kratkem času, do leta 2033, ni 
možno izvesti.

V letošnjem letu 2022, smo v 
Svetu MOV svetnice in svetniki Socialnih 
demokratov aktivno sodelovali na 5 sejah 
Sveta MOV. Do danes smo razpravljali 
40-krat, podali 2 svetniški vprašanji in 2 
pobudi, od katerih gre izpostaviti: uredi-
tev gozdne poti med bazenom in Goriško 
cesto ter sofinanciranje programa delov-
ne terapije na domu, ki jo je brez pojasnila 
ukinil Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. Ključne teme, ki smo jih svetni-
ce in svetniki SD obravnavali in o njih raz-
pravljali na sejah sveta z namenom večje 
varnosti in visoke kakovosti življenja v 
Velenju, so: sprejem Sklepa o stališčih Sve-
ta Mestne občine Velenje do aktivnosti, ki 
vplivajo na razvoj primarnega zdravstva v 
Mestni občini Velenje, podprli ustanovitev 
javnega zavoda Poklicna gasilska enota 
Velenje, podprli subvencioniranje najema 
stanovanjskega kredita mladim do 35 let 
ter omogočili, da starši otrok, ki obiskujejo 
vrtec, še vedno plačujejo manj v primerjavi 
z drugimi občinami. . 

OPOZORILI SMO: 
• na predlog novele Zakona o rudar-
stvu, kjer je za Šaleško dolino sporen 
člen, ki ureja dajanje koncesij brez 
soglasja lastnikov zemljišč. Zakon med 
drugim ureja izjemo pri podaljšanju časa 
veljavnosti rudarske pravice posame-
znim skupinam koncesionarjev ter pose-
ga v lastninsko pravico lastnikov zemljišč 
znotraj pridobivalnega prostora. Social-
ni demokrati so opozorili na pomanjklji-
vosti zakona, predlagali so tudi črtanje 
škodljivega 60. člena zakona. MOV je 
predlagala, da bi se omenjeni člen spre-
menil in tudi zakonodajno-pravna služba 
Državnega zbora je pred tem podala mne-
nje, da je ta člen sporen z vidika ustavno 
varovanih načel, ki se s tem členom krši-
jo. S tem členom se znotraj pridobivalne-
ga prostora avtomatsko podaljša konce-
sija brez soglasja lastnika zemljišča. To 
pomeni, da lahko Premogovnik Velenje 
še naprej degradira naše območje brez 
soglasja MOV.

• na nepravično porabo sredstev 
iz Sklada za podnebne spremembe v 
obdobju 2021–2023. Vlada je 9. aprila 
sprejela Odlok o programu porabe sred-
stev Sklada za podnebne spremembe 
v obdobju 2021–2023, kjer se načrtuje 
429,873 milijona EUR za razogljičenje ter 
energetsko učinkovitost v industriji, pro-
metu, stanovanjskih stavbah itd. V pre-
glednici ukrepov in porabe sredstev Skla-
da za podnebne spremembe pa ni nikjer 
zasledila ukrepov in finančnih sredstev 
za daljinsko ogrevanje, vemo pa, da je v 
Šaleški dolini daljinski sistem ogrevanja 
eden največjih v Sloveniji. Postavila je 
vprašanje, ali so na Ministrstvu za okolje 
in prostor upoštevali pripombe in predlo-
ge lokalne skupnosti, ter iz katerega vira 
financiranja bo zagotovljena ohranitev, 
vzdrževanje in obnova daljinskega ogre-
vanja v Velenju in Šaleški dolini.

UDELEŽILI SMO SE  
in aktivno sodelovali na:

 x predstavitvi Strategije 
razvoja in trženja turizma v 
MOV in Občini Šoštanj,

 x forumu za starejše,

 x forumu za mlade,

 x forumu »Poklici 
prihodnosti« in

 x šaleškem forumu o 
pravičnem prehodu

Svetnice in svetniki Soci-
alnih demokratov v Svetu 
MOV se zavedamo, da je 

biti svetnik/svetnica odgovorna 
funkcija. Funkcija, ki nosi veli-
ko odgovornosti in pomembnih 
odločitev, vendar nas pri našem 
delu ves čas spremlja zaveza in 

prisega, da delamo v najvišje 
dobro našega mesta ter občank 
in občanov. Biti svetnica oz. sve-
tnik pomeni, da si v službi ljudi, 
da si med ljudmi in znaš slišati 
soseda, prijatelja, sokrajana, in 
njegovo pobudo/predlog tudi smi-
selno izvrševati v skladu z realni-

mi možnostmi. Zato je izrednega 
pomena za razvoj našega mesta, 
kdo so osebe, ki sedijo v mestnem 
svetu. Ključ do razvoja in napred-
ka je, kot vedno poudarim, sode-
lovanje. Verjamem, da smo v tem 
mandatu, v letih med 2018 in 
2022, upravičili vaše zaupanje 

ter da bomo naše sodelovanje v 
naslednjem obdobju okrepili. Za 
skupno dobro, za našo (še) boljšo 
prihodnost. }

Aleksandra Vasiljević,  
vodja svetniške skupine  

Socialnih demokratov Velenje

Nadaljujemo skupaj!
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GRADIMO KOALICIJO  

Z OBCANI 
Tradicionalna Koalicija z občani je projekt, ki ga člani svetniške skupine Socialnih demokratov Velenje 
izvajamo že vrsto let. Kot že nekaj mandatov doslej, smo tudi letos obiskali vse velenjske krajevne skupnosti 
in mestne četrti, prisluhnili izzivom in željam občank in občanov ter se neposredno seznanili z njihovimi 
pogledi na dogajanje v našem mestu. Naša želja je graditi koalicijo z občani! Na letošnjih srečanjih je bilo 
izpostavljenih več kot 300 pobud, za kar se vsem občankam in občanom ter vsem predsednikom krajevnih 
skupnosti in mestnih četrti iskreno zahvaljujemo! Vse podane pobude, vse želje po izboljšavah in zaznane 
pomanjkljivosti smo skrbno zabeležili in proučili!

Kot smo na srečanjih z vami, dragi 
Velenjčanke in Velenjčani, obljubili, vas 
v tej številki Info občana seznanjamo z 
evidentiranimi pobudami in odgovori 
nanje. Nekatere izmed njih smo že uspeli 
realizirati, za tiste zahtevnejše pa bomo 
poiskali ustrezne rešitve in jih bomo v 
skladu s svojimi pristojnostmi realizirali 
v prihodnjem obdobju!

KS BEVČE

NADALJNJA IZGRANJA KANALIZACIJE 
Načrtujemo nadaljnjo izgradnjo kanalizacije 
Bevče, in sicer faz 3 in 4, v nadaljevanju pa še 
fazo 5 – v skupni dolžini cca 3.837 m, s katero 
bomo omogočili priklop dodatnim 50 hišam 
oz. okrog 150 osebam. Projektna dokumen-
tacija za pridobitev gradbenega dovoljenja 
in izvedbo ter upravna dokumentacija (grad-
beno dovoljenje) je v pripravi. Začetek izgra-
dnje načrtujemo v letu 2023 in nadaljevanje v 
naslednjih treh letih.

VZDRŽEVANJE METEORNIH KANALOV OB 
OBČINSKIH CESTAH 
Vsa komunalna infrastruktura se redno vzdr-
žuje in obnavlja. Čiščenje naprav za odvodnja-
vanje cest, ki so v upravljanju Mestne občine 
Velenje, koncesionar redno izvaja. Čiščenje 
ostalih jarkov so lastniki zemljišč dolžni izva-
jati sami. Mestna občina Velenje je podala 
predlog o sofinanciranju navedenih jarkov.

PLOČNIK ČEZ BEVČE DO GORICE 
Pristopili smo k pripravi ustreznih prostor-
skih podlag. Krajevna skupnost bo pomagala 
zagotoviti prenos lastništva. Po pridobitvi 
vseh soglasij bomo pristopili k pripravi pro-
jekta in izvedbi.

PROMET DOVOLJEN SAMO ZA LOKALNE 
PREBIVALCE 
Po pregledu dejanskega stanja in po sestan-
ku s Policijsko postajo Velenje se bo preučila 
možnost postavitve table, ki bo dovoljevala 
promet le lokalnim prebivalcem.

OTROŠKO IGRIŠČE 
Svet krajevne skupnosti je podal predlog za 
postavitev igrišča. Predlog smo upoštevali in 
že v letošnjem letu urejamo ograjeno otroško 
igrišče. 

VAREN PREHOD IZ BEVČ NA KOLESARSKO 
STEZO 
Pobudo podpiramo. Glede na to, da gre za 
državno cesto, smo z upravljalcem, tj. Direk-
cijo Republike Slovenije za infrastrukturo, 
pristopili k iskanju ustrezne rešitve.

ZAVIJANJE LEVO IZ SMERI VELENJE-VINSKA 
GORA (Celjska cesta) 
Pobudo smo že večkrat poslali upravljalcu 
ceste, tj. Direkciji Republike Slovenije za 
infrastrukturo, in jih pozvali k rekonstrukciji 
omenjenega priključka, vendar pobuda še ni 
bila pozitivno sprejeta.

PREPLASTITEV REGIONALNE CESTE VELENJE-
VINSKA GORA
Vse načrtovane rekonstrukcije in sanacije 
državnih cest, ki so že bile potrjene in tudi 
planirane v preteklih državnih proračunih, 
se žal še niso izvedle, ker država ni zagotovila 
finančnih sredstev. Maja 2022 smo z Mini-
strstvom za infrastrukturo pripravili Proto-
kol o nadaljnji uresničitvi infrastrukturnih 
projektov v Mestni občini Velenje, vendar do 
podpisa ni prišlo.
Preplastitev navedene ceste naj bi bila po 
zagotovilu ministra realizirana v sklopu 
vzdrževanja državnih cest – predvidoma v 
letošnjem letu.

JAVNA RAZSVETLJAVA 
Javno razsvetljavo ves čas dograjujemo. V 
letu 2022 smo v Bevčah postavili novo, pame-
tno odjemno mesto, prvo takšno v Velenju. 
Postavljenih je bilo 9 svetilk v dolžini 200 
m - ob gasilskem domu in pri odcepu mimo 
Korena. Do leta 2024 je načrtovana tudi dru-
ga faza. 

ČRNA GRADNJA PRI KOZLEVČARJU 
Ni v pristojnosti Mestne občine Velenje. Pri-
mer obravnava Upravna enota Velenje.

KONVEKSNO OGLEDALO PRI BREŽNIKU 
Gre za zasebni, nekategorizirani cestni pri-
ključek, zato si morajo ogledalo postaviti upo-
rabniki/lastniki ceste sami.

LOKALC IN BICY 
Trenutna razširitev proge javnega potniške-
ga prometa Lokalc zaradi obstoječe časovni-
ce vožnje ni možna.
Predvidena je postavitev nove Bicy postaje 
v Bevčah (pri PGD), pred tem se bo v krajev-
ni skupnosti opravila predstavitev načrta 
postavitve postaje.

KS PESJE 

OBNOVA VODOVODA IN KANALIZACIJE NA 
TOLEDOVI IN ULICI JANKA ULRIHA 
Gradbena dela v okviru obnove komunalne 
infrastrukture na Toledovi cesti so v teku. 
Dela bodo zaključena v oktobru 2022. V 
sklopu investicije bomo obnovili vodovodno 
omrežje v skupni dolžini okrog 664 m, kana-
lizacijo za komunalno odpadno vodo v dolžini 
672 m ter kanalizacijske odcepe za priključke 
v dolžini okrog 85 m, kanalizacijo za padavin-

sko odpadno vodo v skupni dolžini okrog 418 
m in kanalizacijske odcepe za priključke v 
dolžini okrog 71 m.

OBNOVA ŠPEGLOVE CESTE 
Gradbeno dovoljenje je pripravljeno, vre-
dnost investicije znaša več kot 600.000 
evrov. Čas izvedbe je predviden v naslednji 
finančni perspektivi.

KANALIZACIJA NA KONCU ŠPEGLOVE CESTE
Trenutno 5-6 hiš na koncu Špeglove ulice 
nima urejene kanalizacije. Komunalno pod-
jetje Velenje bo, če bodo pridobljena soglasja, 
pristopilo k ponovnemu pridobivanju slu-
žnosti (manjka samo služnost enega lastni-
ka zemljišča) in posledično dokončanju. Če 
pridobimo vsa potrebna soglasja lastnika, se 
lahko projekt izvede najkasneje do leta 2024.

PODGORJE – PLOČNIK, TEŽAVE Z DRENAŽO, 
KANALIZACIJA 
Z Občino Šoštanj in Komunalnim podjetjem 
Velenje iščemo najbolj optimalno tehnično 
rešitev, ki jo bomo predstavili svetu krajevne 
skupnosti.

LOKALC IN ŠOLSKI AVTOBUSNI PREVOZI
Rumeno progo smo podaljšali do podhoda za 
pešce v Pesju (do kinološkega društva). 
Proučila se bo možnost optimizacije časovni-
ce/smeri vožnje šolskih avtobusnih prevozov 
otrok skozi Pesje.
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PLOČNIK - ULICI JANKA URLIHA IN LOVRA 
KUHARJA 
V letu 2023 se bo pristopilo k pripravi idej-
ne zasnove, na podlagi katere bo ocenjena 
možnost izvedbe. 

PROTIHRUPNA OGRAJA 
Gre za državni projekt. Lokalna skupnost 
podpira postavitev protihrupne ograje in je 
investicijo pripravljena sofinancirati iz pro-
računa. Vse deležnike (DRSI, Premogovnik 
Velenje, Slovenske železnice) smo povabili 
na skupni sestanek, na katerem bomo skušali 
doseči konsenz glede načina izvedbe proti-
hrupne ograje.

AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE PRI ŽELEZNIŠKI 
POSTAJI
Žal s strani upravljavca državne ceste in 
železnice nismo prejeli pozitivnega soglasja 
za postavitev avtobusnega postajališča, zato 
tega v tem trenutku še ne moremo posta-
viti. Uporabnikom je na voljo nadstrešnica 
pri železniškem postajališču, za uporabnike 
javnega potniškega prometa Lokalc pa smo 
uredili postajališče ob lokalni cesti nasproti 
travnika, ki ga uporablja Kinološko društvo 
Velenje.

STOPNICE IN RAZŠIRITEV PEŠPOTI MED 
ULICO JANKA URLIHA IN URISKOVO ULICO 
Na podlagi pobude je bil opravljen ogled. 
Pobuda se je že realizirala.

ZAMENJAVA KONVEKSNEGA OGLEDALA NA 
URISKOVI ULICI 
Gre za zasebni priključek, zato mora posta-
vitev ogledala financirati lastnik priključka 
sam.

PRENOVA VEČNAMENSKE DVORANE DOMA 
KRAJANOV 
V prihodnjem letu je načrtovana ureditev 
dvorane in nakup pohištva.

VZDRŽEVANJE CEST; ZABIT KANAL PRI CESTI 
ČEZ KONIK 
Podana je pobuda koncesionarju za redno in 
dosledno čiščenje ter vzdrževanje cestišč. 
Poškodbe so nastale zaradi izvedbe del podje-
tja Telemach, ki so bila opravljena nestrokov-
no in brez dovoljenj. 
Sanacija je že izvedena.

KOŠI ZA SMETI 
Krajevna skupnost dobi sredstva za javno 
snago, ki so namenjena za nakup novih in 
vzdrževanje obstoječih košev. Poškodovan 
koš pri igrišču smo izjemoma zamenjali.

UREJENOST EKOLOŠKIH OTOKOV 
Odgovornosti za urejenost ekoloških otokov 
je na strani koncesionarja, ki je zadolžen za 
odvoz odpadkov, in prav tako na strani kra-
janov, ki morajo odpadke primerno odlagati.
Trenutni sistem zbiranja odpadkov želimo 
izboljšati in ga postopoma zamenjati s pod-
zemnimi zbiralnicami za ločeno zbiranje 
odpadkov. Prva pilotna zbiralnica za zbiranje 
petih frakcij je že v uporabi v Starem Velenju. 
V letu 2022 smo začeli s postavitvijo zbiral-
nic – v vsaki krajevni skupnosti načrtujemo 
po najmanj eno podzemno zbiralnico.

SEMAFORIZIRAN PREHOD ZA PEŠCE NA 
PARTIZANSKI CESTI
Pobudo smo poslali upravljavcu omenjene 
države ceste - Direkciji Republike Slovenije 
za infrastrukturo. Na odgovor še čakamo.

KOŠNJA TRAVE OB PARTIZANSKI CESTI 
Partizanska cesta je državna cesta, vzdržu-
je jo vzdrževalec državnih cest VOC. Mestna 
občina Velenje je vzdrževalca pozvala k redni 
košnji trave ob cesti. 

RAZPOKE NA IGRIŠČU 
Opravljen ogled, razpoke na igrišču so sani-
rane.

OBREZ DREVJA OB CESTI PROTI 
POKOPALIŠČU PODKRAJ (VERIŽELJ) 
Opravljen je bil ogled, preglednost ni ogrože-
na. Košnja in obrezovanje grmovja/drevja je 
dolžnost lastnikov zemljišč.

KS VINSKA GORA

VODOVOD PETELINJEK 
Izvedena je prva faza vodovoda Petelinjek, 
drugo fazo načrtujemo v prihodnjih dveh 
letih. V okviru investicije smo do sedaj zgra-
dili 787 m cevovoda in dva hišna priključka 
v dolžini 251 m. Z investicijo zagotavljamo 
oskrbo z vodo ob trasi gravitacijskega cevovo-
da ter priključitev dodatnih objektov s prebi-
valci, ki ležijo ob trasi novega vodovoda. 

KANALIZACIJA 
Na območju KS Vinska Gora se je v zadnjem 
obdobju močno povečala poselitev in posle-
dično število prebivalcev. V ta namen smo 
pred časom že pristopili h komunalni ure-
ditvi Vinske Gore. V ta namen smo tako že 
zgradili malo čistilno napravo (MKČN) in del 
kanalizacije. S prijavo na javni razpis Mini-
strstva za okolje in prostor za dodelitev sred-
stev pa želi Mestna občina Velenje dokončati 
kanalizacijsko omrežje v krajevni skupnosti 
na naslednjih območjih: 
a) Kanalizacija Vinska Gora - center (infra-
struktura na območju strnjene pozidave LN 
Vinska Gora II, faza II-I in II-II): Predvidena 
je priključitev 10 objektov. 
b) Kanalizacija Vinska Gora - center (kanali-
zacija obstoječega naselja Vinska Gora - cen-
ter): Predvidena je priključitev 19 objektov. 
c) Kanalizacija Pirešica - sever (kanalizacija 
Podvin-Pirešica): Predvidena je priključitev 
27 objektov.
d) Kanalizacija Pirešica - jug (Kanalizacija 
Pirešica, kanal 2, 3 in 5): Predvidena je pri-
ključitev 9 objektov.

PREGLED OBSTOJEČEGA SISTEMA 
METEORNE KANALIZACIJE PRELSKA 
Če bomo na razpisu uspešni, bomo takoj pri-
stopili k realizaciji tega projekta.

KANALIZACIJA LIPJE 
V pripravi je dokumentacija za kanalizacijo 
Bevče – fazi 3 in 4, na katero bi se lahko pri-
klopil del Lipja. Temu sledi priprava projek-
tne dokumentacije za preostali del Lipja.

ELEKTRO SANACIJA VEČNAMENSKEGA 
DOMA VINSKA GORA 
Mestna občina Velenje je iz namenskih sred-
stev za vzdrževanje objektov v krajevnih sku-
pnostih in mestnih četrtih v preteklih letih v 
večnamenskem domu v Vinski Gori že obno-
vila streho, kurilnico in objekt energetsko 
sanirala. V letu 2023 je predvidena obnova 
elektro inštalacij.

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE
Mestna občina Velenje želi pristopiti k celo-
viti energetski sanaciji vseh javnih stavb, 
zato skupaj z Zavodom KSSENA intenzivno 
pripravljamo ustrezno dokumentacijo ter 
iščemo tehnične in finančne rešitve. Načrtu-
jemo, da bo večina javnih stavb, ki so zajete v 
analizo (predvsem vrtci in šole), energetsko 
sanirana v naslednjih 3-4 letih.

VZDRŽEVANJE IN UREJANJE CEST 
Koncesionarja smo obvestili in zahtevali 
dosledno urejanje.

OBNOVA IN PREPLASTITEV CESTE NA 
LOPATNIK - OD JURKO DO VODOVODNEGA 
ZAJETJA 
V letošnjem letu nimamo zagotovljenih 
finančnih sredstev za obnovo in preplastitev 
omenjene ceste. Sprejet je dogovor, da se bo 
obnova financirala na naslednji način: 40 % 
Mestna občina Velenje; 40 % Komunalno pod-
jetje Velenje; 10 % prebivalci; 10 % krajevna 
skupnost.
Investicija se bo izvedla v naslednjem prora-
čunskem obdobju.

KOLESARSKA POVEZAVA DO DOBRNE - 
NEPREGLEDNO KRIŽIŠČE  
Zaradi večje varnosti in preglednosti v 
cestnem prometu je bilo na omenjenem 
križišču postavljeno konveksno ogledalo. 

ODSEK CESTE PRELSKA PROTI DOBRNI 
Opravljen je bil ogled omenjenega odseka. 
Odsek je v primernem stanju.

JAVNA RAZSVETLJAVA NA POKOPALIŠČU 
Oktobra 2022 bo postavljenih 6 svetilk.

VOLILNI SISTEM – VINSKA GORA SPADA POD 
ŽALEC 
Vinska Gora spada pod 4. volilni okraj, 5. volil-
ne enote s sedežem v Žalcu. Določitev volilnih 
enot spada pod pristojnosti državne volilne 
komisije in državnega zbora.

UREDITEV DOVOZNE CESTE ZA KAMIONE PRI 
OBIRCU 
Prebivalce hiš ob dovozu moti prehitra 
vožnja in pesek po cesti. Najemnika prostora 
smo opozorili na podano pobudo - prilagodi-
tev hitrosti in čiščenje ceste po potrebi.

NEUREJENO »SKLADIŠČE« PRI TREBUŠI 
Opozorili smo Direkcijo za vode, ki je o tem 
obvestila pristojno inšpekcijo. 

MAKADAMSKA CESTA NA OBMOČJU 
PREDVIDENE NOVE POZIDAVE V VINSKI GORI
Cesta ni kategorizirana. Preučili bomo 
možnost vzdrževanja ceste od jeseni 2022. 
Dokončna ureditev ceste je predvidena v 
sklopu komunalne ureditve zazidave VG 2, 
predvidoma v letu 2023. Počeno cev, na kate-
ro so občani opozarjali, smo sanirali. 
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POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN 
Postavitev sončnih elektrarn ni v pristojno-
sti Mestne občine Velenje. Elektro Celje smo 
obvestili o potrebah krajanov.

OBRATOVANJE TRGOVINE 
Ni v pristojnosti lokalne skupnosti.

MAGISTRALNA CESTA - VINSKOGORSKI 
KLANEC
Vse načrtovane rekonstrukcije in sanacije 
državnih cest, ki so že bile potrjene in tudi 
planirane v preteklih državnih proračunih, 
se žal še niso izvedle, ker država ni zagotovila 
finančnih sredstev. Maja 2022 smo z Mini-
strstvom za infrastrukturo pripravili Proto-
kol o nadaljnji uresničitvi infrastrukturnih 
projektov v Mestni občini Velenje, vendar do 
podpisa ni prišlo. 
Sanacija ceste je glede na obljube države 
predvidena v letošnjem letu. 

PREVOZI OTROK, KI NE HODIJO NA MATIČNO 
OŠ GORICA 
Šolski prevozi se skladno z zakonom izvajajo 
do matične šole.

RAZŠITITEV KRIŽIŠČA PRI PIREŠICI 
Obstoječa ureditev je ustrezna.

SEMAFOR PRI VSTOPU V VINSKO GORO
Pobudo za postavitev semaforja smo ponovno 
poslali Direkciji Republike Slovenije za infra-
strukturo. Preučili smo možnost zarisa leve-
ga pasu na občinski cesti, vendar v obstoječi 
situaciji to ni izvedljivo, zato je potrebno pri-
stopiti k rekonstrukciji celotnega križišča.

LASTNIŠTVO CESTE VINSKA GORA CENTER 
2 - CESTA DO VANOVŠKA
Vsa potrebna zemljišča za ureditev komunal-
ne infrastrukture in ceste za zazidavo VG-
-center 2 so pridobljena. Cesta do Vanovška 
poteka delno po javnem dobru, delno pa je v 
privatni lasti.

PREHOD ZA PEŠCE PRI TRAFO POSTAJI 
Na nasprotni strani transformatorja je priva-
tno zemljišče, na katerega bi morali poseči z 
gradnjo pločnika. Če se vodstvo KS dogovori 
za brezplačen prenos potrebnega zemljišča, 
bomo začeli s postopkom ureditve prehoda za 
pešce.

KS KAVČE 

VHOD V KAVČE 
Gre za dva projekta. Prvi obsega ureditev 
priključka z avtobusnim postajališčem na 
državni cesti, kar je v pristojnosti Direkcije 
Republike Slovenije za infrastrukturo. Drugi 
pa obsega razširitev lokalne ceste s sanacijo 
plazu v vrednosti 1 mio evrov in je v pristoj-
nosti Mestne občine Velenje. Sanacijo plazu 
in razširitev državne ceste bomo pričeli naj-
kasneje v letu 2024.

ŠPORTNI PARK 
Izgradnja druge faze (podporni zid in nad-
strešnica) Športnega parka Kavče je v teku.

ŠKARPA PRI KARAKAŠU  
Opravljenih je bilo več ogledov, tudi z geo-
logom. Gre za privatno zemljišče. Občina 
je ponudila pomoč skladno s pravilnikom o 

sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte v MOV, 
vendar je lastnik ponudbo zavrnil.

POSODOBITEV TELEKOMUNIKACIJSKIH 
SISTEMOV  
Še letos je predviden začetek gradnje omrež-
ja, ki bo omogočal ultrahitro širokopasovno 
optično infrastrukturo vsem uporabnikom 
na podeželju. V okviru projektov RUNE in 
GOŠO bodo pokrite tako sive (območja, kjer 
je prisotno samo eno omrežje) kot bele lise 
(območja, kjer prebivalci nimajo možnosti 
pridobitve širokopasovnega priključka, saj za 
izgradnjo tovrstne infrastrukture ni komer-
cialnega interesa). Projekt vodi država sku-
paj z EU.

POGOSTI INTERNETNI IZPADI 
S težavami se soočamo na območju celotne 
občine. Internetni izpadi niso v pristojnosti 
Mestne občine Velenje, izvajalce internetnih 
storitev lahko le opozarjamo, da naj aktivno 
odpravljajo pomanjkljivosti. 

JAVNA RAZSVETLJAVA 
Do konca leta 2022 načrtujemo postavitev 
razsvetljave na odseku Babja klada - v dolžini 
170 m bomo namestili 6 svetilk - in na odseku 
Grabner - 10 svetilk v dolžini približno 300 m.

UMIRJANJE PROMETA/TRANZITNI PROMET V 
KAVČAH  
Opravljen bo operativni sestanek z redar-
sko službo in policijsko postajo. Postavljena 
je bila prometna signalizacija, ki dovoljuje 
samo lokalni promet.

MERITVE PRETOČNOST PROMETA V 
ZGOŠČENIH NASELJIH 
Po zaključku večjih investicij na prometni 
infrastrukturi bomo naročili prometno štu-
dijo.

ČIŠČENJE CEST IN OBCESTNIH KANALOV
Za čiščenje cest in obcestnih kanalov je zadol-
žen koncesionar. Na rednih koordinacijah 
koncesionarja opozarjamo na pomanjkljivo-
sti in pozivamo k še bolj doslednemu ureja-
nju. Krajevno skupnost prosimo za ažurno 
obveščanje.

SOFINANCIRANJE CESTNIH PRIKLJUČKOV
Predlog bomo proučili in pripravili rešitev za 
območje celotne občine.
Krajevna skupnost naj poda pobudo s konkre-
tnimi predlogi na MOV. Po prejemu jo bomo 
preučili in podali odgovor, ki bo pripravljen 
za območje celotne občine za vse tovrstne 
predloge (morebiten razpis sofinanciranja).

ZABITI KANALI PRI CESTI ČEZ BABJO 
KLADO 
Gre za priključek na državno cesto na nepre-
glednem ovinku, cesta ni kategorizirana. 
Pomagali bomo pri rednem vzdrževanju 
ceste. 

DODATNA IGRALA NA IGRIŠČU 
Skupina, imenovana za ureditev otroških 
igrišč, bo v dogovoru s krajevno skupnostjo 
igrišče pregledala in preverila možnosti 
umestitve dodatnih igral.

NA IGRIŠČU SE ZBIRAJO SUMLJIVE OSEBE
Obvestili smo pristojne institucije in poostri-
li nadzor.

SLABO VZDŽEVANJE VODOVODA V 
KAVČAH  
Komunalno podjetje Velenje smo obvestili o 
omenjenih težavah. Po pregledu sistema niso 
zaznali težav.

IZOGIBALIŠČA NA OZKIH PREDELIH CEST
Po pridobitvi predlogov lokacij in pridobitvi 
soglasij lastnikov s strani krajevne skupnosti 
bomo pristopili k izvedbi.

ŠOLSKI AVTOBUS - ob določenih dnevih 
šolarji stojijo v avtobusu, ker je premajhen
Mestna občina Velenje zagotavlja prevoz za 
vse učence vozače. Vodstvo šole je določilo 
vozni red – ob kateri uri ima posamezen uče-
nec prevoz. Dogovorjenega voznega reda se 
morajo učenci držati.

VEČ KOŠEV ZA SMETI V KAVČAH 
Krajevna skupnost dobi sredstva za javno 
snago, ki so namenjena za nakup novih in 
vzdrževanje ter praznjenje obstoječih košev. 

BICY POSTAJA 
V pripravi je načrt umestitve Bicy postaj v 
vseh krajevnih skupnostih. Načrt bo predsta-
vljen svetu krajevne skupnosti.

MČ DESNI BREG 

PROMETNI REŽIM V ČASU GRADNJE/
REKONSTRUKCIJE PARKIRIŠČA PRI STARI 
NAMI 
V času gradnje so zagotovljene nadomestne 
rešitve, ki so usklajene s krajani. 

SLABO STANJE KIDRIČEVE CESTE
Na državo apeliramo, da čim prej pristopi k 
sanaciji ceste. Mestna občina Velenje ima v 
proračunu zagotovljena sredstva za sofinan-
ciranje sanacije Kidričeve ceste. Skupaj z 
Ministrstvom za infrastrukturo smo določili 
operativno skupino, ki bo po ogledu držav-
nih cest na območju Mestne občine Velenje 
pripravila predlog rekonstrukcije in sanaci-
je cest. Po podpisu sporazuma bomo javnost 
obvestili o terminskem planu rekonstrukcije.

PARKIRNA HIŠA PRI »VIS A VIS« 
Objekt ni v lasti Mestne občine Velenje. 
Mestna občina Velenje bo kljub temu izvedla 
anketo o zainteresiranosti prebivalcev za 
nakup oz. najem v morebitni parkirni hiši. Pri 
lastniku se bodo preverili načrti z objektom 
»Vis a Vis«. Na podlagi pridobljenih informa-
cij bomo načrtovali prihodnje aktivnosti.

POSTAVITEV IGRAL NA ZELENICI ZA 
ZDRAVSTVENIM DOMOM 
Opravili smo razgovor z okoliškimi stanoval-
ci, ki se ne strinjajo s postavitvijo otroških 
igral. Če bo v prihodnje obstajal interes, bomo 
igrala postavili.

DVIGALA V STAREJŠIH BLOKIH 
Vgradnja dvigal je v pristojnosti etažnih 
lastnikov in ne v pristojnosti lokalne sku-
pnosti. Če je Mestna občina Velenje lastnica 
stanovanj v objektu, vedno soglašamo z ume-
stitvijo dvigal in prispevamo svoj delež.

RAZSVETLJAVA NA ZIDANŠKOVI CESTI 
Do konca leta 2022 načrtujemo razširitev in 
postavitev razsvetljave.
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PARKIRIŠČE PRI A BANKI - KERSNIKOVA 
CESTA 1  
Etažni lastniki stanovanjsko-poslovne stav-
be Kersnikova cesta 1 so se odločili, da pristo-
pijo k obnovi dotrajanega parkirišča. V sklo-
pu obnove del se sanira obstoječe parkirišče, 
delno razširilo in uredilo se bo tudi odvodnja-
vanje meteorne vode. Projekt bo sofinancira-
la tudi Mestna občina Velenje.

STANJE IN ŠTEVILO ZAKLONIŠČ 
Vsa zaklonišča so bila letos pregledana s stra-
ni inšpektorjev in imajo ustrezne certifikate.

RAKOVA GOŠA 
V sklopu projekta Rakova goša se bo uredila 
celotna komunalna infrastruktura (vodo-
vod, kanalizacija, cesta, javna razsvetljava in 
kabelska kanalizacija za elektro vode). Zače-
tek projekta je predviden še v letošnjem letu.

TOVORNI PROMET PO TOMŠIČEVI CESTI
Z rekonstrukcijo podvoza pri Esotechu bomo 
tovorni promet postopoma preusmerili iz 
središča mesta. Trenutno smo v fazi pridobi-
vanja projektne dokumentacije. 

ZEMLJIŠČE OB VRTCU VRTILJAK
Na zemljišču je možna izgradnja stano-
vanjskih blokov. Trenutno je tam ranžirni 
(izvlečni) tir, ki se zajeda v mestno tkivo 
in onemogoča nadaljnji razvoj. Da bi lahko 
območje izkoristili, je potrebno izvesti celovi-
to rekonstrukcijo železniške postaje in tirov 
na območju Velenja, vse do naselja Pesje. To 
bi zajemalo ureditev postaj v Velenju in Pes-
ju, priključek na industrijske tire Gorenja, 
ukinitev izvlečnega tira in nivojsko križanje 
s cesto. Zaenkrat je možno na obravnavanem 
območju izvesti gradnjo enega stanovanjske-
ga stolpiča (do 20 stanovanj) s pripadajoči-
mi zunanjimi površinami skladno s pogoji iz 
veljavnega prostorskega akta.

MČ LEVI BREG VZHOD 

NEUREJENOST LOKALOV
Nimamo pravne podlage za poseganje v 
zasebno lastnino. 

DIGITALNI STEBER ZA OBVEŠČANJE 
OBČANOV 
V sklopu postopne vpeljave digitalne preo-
brazbe bomo zagotovili nove komunikacijske 

stebre za obveščanje na celotnem območju 
MOV. 

OTROŠKO IGRIŠČE PRED OŠ LIVADA ZAPRTO 
ČEZ POLETJE
V skladu z dogovorom z ravnatelji osnovnih 
šol so šolska igrišča odprta ves čas.

DOSTAVA DO NAKUPOVALNEGA CENTRA PRI 
POŠTI
Dostavo do objekta je potrebno zagotavljati 
in je ne moremo omejevati.

VOŽNJA Z MOTORJI, SKUTERJI 
S težavo se soočamo v celotni občini. V ta 
namen smo opravili sestanek s policijo in 
redarsko službo, ki bosta poostrili nadzor. 
V prihodnje bomo več pozornosti namenjali 
nadzoru in preventivnim akcijam ozavešča-
nja.

OVIRA NA PEŠPOTI OB PAKI  
Po opravljenem ogledu se bo pot razširila ozi-
roma prilagodila gibalno oviranim osebam. 
RAMPA NA STANTETOVI CESTI
Rampa mora biti odprta za dostavo (od 6.30 
do 12.00).

PARKIRANJE POD MOSTOM  
Redarska služba izvaja redne nadzore miru-
jočega prometa. Prostorske stiske glede par-
kiranja se zavedamo in proučujemo možnosti 
zagotovitve dodatnih parkirišč v neposredni 
bližini. 

SANACIJA MOSTU 
Razširitev klančine se že izvaja.

PRIDOBITEV LETNEGA DOVOLJENJA ZA 
PRIREDITVE  
Letno soglasje za uporabo prostora lahko 
izdamo za dogodke z vnaprej določenim datu-
mom.

STOPNIŠČE - KARDELJEV TRG 2 
Stopnišče na Kardeljevem trgu 2 je bilo obno-
vljeno.

EKOLOŠKI OTOKI ZA ZBIRANJE ODPADKOV  
Trenutni sistem zbiranja odpadkov želimo 
izboljšati in ga postopoma zamenjati s pod-
zemnimi zbiralnicami za ločeno zbiranje 
odpadkov. Prva pilotna zbiralnica za zbiranje 
petih frakcij je že v uporabi v Starem Velenju. 
V letu 2022 smo začeli s postavitvijo zbiral-
nic – v vsaki krajevni skupnosti načrtujemo 
po najmanj eno podzemno zbiralnico.

LOKALC NA VODIK 
Lokalna skupnost si prizadeva vpeljati zelene 
tehnologije v javni potniški promet. V prete-
klosti smo zagotavljali sredstva za nakup 
vodikovih avtobusov. Ker projektni partner 
ni zagotovil primerne polnilnice, smo del 
sredstev EU izgubili. Projekt je še vedno 
ena izmed prioritet na področju trajnostne 
mobilnosti.

MČ LEVI BREG ZAHOD 

PROMETNO STANJE OB CENTRU NOVA OB 
SOBOTAH – NEPRAVILNO PARKIRANJE 
Mestna občina Velenje si bo z različnimi ukre-
pi prizadevala za postopno ureditev miru-
jočega prometa v mestnem središču in osve-
ščala javnost k bolj pogosti uporabi parkirnih 
hiš. Redarska služba bo poostrila nadzor.

STOPNIŠČE NA KRIŽIŠČU ŠALEŠKE IN 
KIDRIČEVE CESTE
Pobuda o ureditvi stopnišča in omenjenega 
območja ob bloku Kidričeva 1–7 bo obravna-
vana v sklopu sanacije Šaleške in Kidričeve 
ceste. 

PLOČNIK OB ZPIZ-U NA PREŠERNOVI IN 
KRAIGHERJEVI CESTI
Gre za maloprometni cesti, preučili bomo 
možnost uvedbe režima mešane cone ali ume-
stitev pločnika. 

VZPOSTAVITEV MODRE CONE OB BLOKIH NA 
FOITOVI 
Prizadevamo si za ureditev modre cone na 
celotnem območju Foitove, Kraigerjeve in 
Prešernove ceste, vendar potrebujemo za 
realizacijo soglasje mestne četrti in etažnih 
lastnikov,

ZASADITEV DREVES IN UREDITEV 
OTROŠKEGA IGRIŠČA 
Komisija za igrišča bo pogledala in pripravila 
predlog primerne ureditve igrišča (zamenja-
va dotrajanih igral, postavitev klopi in pitni-
ka).
V jesenskem času je predvidena zasaditev 
dreves.

PESKOVNIK PRI BLOKU FOITOVA 4
Peskovnik pri bloku na Cesti Františka Foita 
4 je bil obnovljen.

DOTRAJANO STOPNIŠČE PRI »STANDARDU« 
Podpiramo sanacijo stopnišča. Etažni lastni-
ki sosednjih blokov se morajo med seboj 
uskladiti in podati soglasje k izvedbi sanacije 
stopnišča. Po tem bo Mestna občina Velenje 
pripravljena pristopiti k sanaciji.

PARKIRIŠČE PRI NAJDIHOJCI
Parkirišče pri vrtcu Najdihojca je urejeno.

NEPRAVILNO PARKIRANA VOZILA OB 
EKOLOŠKEM OTOKU NA KRAIGERJEVI ULICI
Problematiko smo predstavili redarski služ-
bi.
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TOPLA VODA V OŠ GUSTAVA ŠILIHA
Področje je zakonodajno regulirano s Pravil-
nikom o zdravstveno-higienskih zahtevah, 
katerim morajo ustrezati poslopja in pro-
stori osnovne šole. Kljub temu, da omenjeni 
pravilnik ne predpisuje uporabe tople vode 
v sanitarijah in učilnicah, smo na MOV skle-
nili, da bomo na vseh osnovnih šolah preučili 
možnost zagotavljanja napeljave tople vode, 
tudi v učilnicah in sanitarijah. Trenutno sta-
nje na osnovnih šolah v Mestni občini Velenje 
je takšno, da je topla voda zagotovljena v vseh 
šolskih kuhinjah, garderobah pri telovadni-
cah, kjer so nameščeni tuši, in v večini prime-
rov v tistih učilnicah, kjer je za izvedbo pouka 
to potrebno (učilnica za kemijo in gospodinj-
stvo). Takšno stanje je tudi na Osnovni šoli 
Gustava Šiliha Velenje. 

PRENOVA KIDRIČEVE CESTE 
Na državo apeliramo, da čim prej pristopi k 
sanaciji ceste. Mestna občina Velenje ima v 
proračunu zagotovljena sredstva za sofinan-
ciranje Kidričeve ceste. Skupaj z Ministr-
stvom za infrastrukturo smo določili opera-
tivno skupino, ki bo po ogledu državnih cest 
na območju Mestne občine Velenje pripravila 
predlog rekonstrukcije in sanacije cest. Po 
podpisu sporazuma bomo javnost obvestili o 
terminskem planu rekonstrukcije.

OZNAČEVALNA TABLA - DRUŠTVO ZA 
MULTIPLO SKLEROZO VELENJE 
Predlagamo, da mestna četrt zagotovi sred-
stva za nakup table. Če nimajo finančnih 
sredstev, bo sredstva namenila MOV.

REŠETKE OKOLI DREVES NA CANKARJEVI 
ULICI 
Preučili bomo možnost začasnega ukrepa. V 
novi finančni perspektivi je predvidena celo-
vita prenova Cankarjeve ulice.

UREJENOST PARKA PRI GIMNAZIJI
Pristopili bomo k izdelavi projekta sanacije.

KS KONOVO 

RAZSVETLJAVA NA ŠENBRIŠKI CESTI
Na podlagi pobude je bila javna razsvetljava 
na Šenbriški cesti izvedena.

RAZŠIRITEV PLOČNIKA OB IGRIŠČU 
Ponovno se bomo poskušali dogovoriti z 
lastnikom, da poda soglasje k izgradnji ploč-
nika.

CESTA DUŠANA KVEDRA – ODCEP 
DOMAZET 
Ogled opravljen. Z lastniki smo se dogovorili o 
brezplačnem prenosu zemljišča. Cesto bomo 
urejali skupaj s tamkajšnjimi prebivalci v 
deležu 50 % - 50 %.

KATEGORIZACIJA CESTE V ŠENBRICU - PRI 
PIRCU 
Krajevna skupnost naj poda vlogo za katego-
rizacijo. Če bo cesta izpolnjevala pogoje, jo 
bomo kategorizirali in prevzeli v vzdrževa-
nje. 

PEŠPOT PEER-CIGALE  
Na podlagi pobude bomo sklicali operativni 
sestanek.

UPRAVNA ENOTA - IZDAJA DELOVNIH 
DOVOLJENJ
Lokalna skupnost nima pristojnosti za izdajo 
delovnih dovoljenj.

SPREMEMBA PROMETNEGA REŽIMA NA 
KONOVSKI CESTI 
Po izgradnji ključnih investicij v prometni 
infrastrukturi se bodo prometni tokovi spre-
menili in takrat bomo lažje sprejemali nove 
prometne ureditve. 
Po izgradnji odseka hitre ceste Selo-Škale bo 
urejen nov prometni režim na Konovem. 

MERILNIK HITROSTI NI NA DOGOVORJENEM 
MESTU NA KONOVSKI CESTI
Po pogovoru z vodstvom krajevne skupno-
sti in rezultatih merjenja ugotavljamo, da je 
merilnik na pravi lokaciji. 

SUHO DREVJE NA ŠENBRIŠKI CESTI
O problematiki smo obvestili Zavod za goz-
dove, ki je pozval lastnika k ureditvi gozdnih 
površin.

PREPUSTNIKI VODE NA ŠENBRIŠKI CESTI 
Prepustniki vode so očiščeni.

ČIŠČENJE JAŠKOV IN ZBIRALNIKA VODE NA 
ŠENBRIŠKI CESTI
Jaški in zbiralnik so bili očiščeni. 

PEŠPOT MALGAJEVA  
Gre za zasebno lastnino. Mestna občina Vele-
nje ne more posegati v zasebno lastnino. 

LASTNIŠTVO - MEŠKOVA CESTA 
Primere lastništva sproti rešujemo. Z lastni-
kom zemljišča smo v pogovorih.

ZBIRNA MESTA ZA STEKLO SE NE PRAZNIJO 
REDNO 
Koncesionarja smo pozvali k rednemu čišče-
nju in praznjenju zbirnih mest.

INDIVIDUALNA KURIŠČA V ZIMSKEM ČASU 
Ko se zazna uporaba individualnih kurišč, je 
potrebno o tem obvestiti pristojne službe – 
okoljsko inšpekcijo. 

ENOSMERNA CESTA PO KONOVEM 
Po izgradnji ključnih investicij v prometni 
infrastrukturi se bodo prometni tokovi spre-
menili in takrat bomo lažje sprejemali nove 
prometne ureditve. 
Po izgradnji odseka hitre ceste Selo-Škale bo 
urejen nov prometni režim na Konovem. 

ODKLOP IZ SISTEMA DALJINSKEGA 
OGREVANJA IN PRIKLJUČEK NA TOPLOTNO 
ČRPALKO  
Z odlokom je predpisano obvezno priključe-
vanje na sistem daljinskega ogrevanja. 

SLAB ELEKTRIČNI TOK V ŠENBRICU 
Električni tok je v domeni sistemskega doba-
vitelja Elektro Celje, ki načrtuje in obnavlja 
omrežje. Gre za generalno težavo na širšem 
območju MOV. O tem smo obvestili Elektro 
Celje. 

IGRIŠČE KONOVO - IVANČIČ  
Gre za zasebno lastnino, v katero nimamo 
pristojnosti posegati.

STEZA OD DOMA KRAJEVNE SKUPNOSTI NA 
DEBRCO  
Pobudnici smo pripravili in dostavili izjave 
lastnikov. Če bi lastniki zemljišč izjave pod-
pisali, bi pristopili k ureditvi pešpoti, vendar 
jih lastniki do danes niso želeli podpisati.

SPUŠČENI PSI NA SPREHODIH; LASTNIKI NE 
ČISTIJO ZA PSI - DEBRCA 
Odgovornost lastnikov psov. Krajevna sku-
pnost dobi namenska sredstva za javno sna-
go, iz katerih se lahko kupijo dodatni koši.

DOGRADITEV NADSTREŠNICE PRI DOMU KS 
KONOVO  
Dograditev nadstrešnice se bo izvedla.

PREHOD ZA PEŠCE NA CESTI VELENJE-
SLOVENJ GRADEC (ODCEP ŠALEK)
Gre za državno cesto. Upravljalcu ceste, 
Direkciji Republike Slovenije za infrastruk-
turo, smo že večkrat podali pobudo za doda-
tno ureditev križišča za zagotovitev večje 
varnosti pešcev na tem območju.

TRAVNIK POD ULICO DUŠANA KVEDRA 
Po prostorskem aktu je na tem območju pred-
videna stanovanjska gradnja.

KS CIRKOVCE 

ASFALTIRANJE CESTE OD SEDOVNIKA PROTI 
VENTU 
Izvajalec je bil izbran. Cesta je bila asfaltira-
na. 

ASFALTIRANJE CESTE PROTI KRHOVŠKU 
K asfaltiranju preostalega odseka bomo pri-
stopili v naslednjih dveh letih.

CESTA PROTI STOPERU 
Ko bodo izpolnjeni pogoji za kategorizacijo 
ceste, bomo cesto prevzeli v vzdrževanje in 
pristopili k ureditvi.

ŠOLSKI PREVOZ OTROK IZ CIRKOVC 
Šolski prevoz otrok je urejen.

PREPLASTITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA V 
CIRKOVCAH  
Preplastitev bomo realizirali v naslednjih 
dveh letih.

KS PODKRAJ 

VEČNAMENSKI IN VEČGENERACIJSKI OBJEKT 
KRAJEVNE SKUPNOSTI PODKRAJ
Pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovo-
ljenje. Mestna občina Velenje bo s projektom 
kandidirala za pridobitev nepovratnih sred-
stev, ki jih razpisujeta Republika Slovenija 
in EU. Realizacijo predvidevamo do 2027. 
Vrednost projekta znaša 2,5 milijona evrov. 
Iščemo finančna sredstva za izgradnjo. 

BICY IN LOKALC 
Trenutna razširitev proge javnega potniške-
ga prometa Lokalc zaradi obstoječe časovni-
ce vožnje ni možna.
V pripravi je načrt umestitve Bicy postaj v 
vseh krajevnih skupnostih. Načrt bo predsta-
vljen svetu krajevne skupnosti.

UMIRITEV PROMETA PRI IGRIŠČU - PRI 
PODPOSTAJI 
Krajevna skupnost naj poda pobudo in prido-
bi soglasja bližnjih stanovalcev. 

TABLE ZA OZNAČITEV NASELJA 
Opravili bomo komisijski ogled in proučili 
pobudo.

ODVOZ SMETI – KANTA ZA SMETI NA 
JAKCU 
Krajevna skupnost in koncesionar se morata 
dogovoriti glede načina odvoza smeti. 

KATEGORIZACIJA CESTE LIPIČNIK – 
ROGELŠEK 
Cesta trenutno ne izpolnjuje kriterijev za 
kategorizacijo. 

ODVODNJAVANJE METEORNE VODE IN 
KANALIZACIJE V TAJNI
Izvedba projekta je ocenjena na cca 600.000 
evrov brez DDV. Krajani bi morali prispevati 
10 % vrednosti. Če se bodo krajani strinjali in 
podpisani pisne izjave, bomo pridobili grad-
beno dovoljenje in v prihodnjih letih pristopi-
li k realizaciji.
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ODVODNJAVANJE OCEPEK  
Ogled je bil opravljen. Lastnik zemljišča ne 
želi odstopiti zemljišča.

GREBEN PRED HIŠO KMETIČ
Ogled je bil opravljen, dogovorjena je bila 
rešitev. 

RAZŠIRITEV OVINKA POCAJT  
Krajevna skupnost naj pridobi soglasje 
lastnikov za razširitev in prenos zemljišč na 
MOV. Takrat se bo naročil projekt za razširi-
tev.

OGLEDALO PRI MELANŠKIH – UŠEN 
Gre za hišni priključek. Ogledalo si mora 
lastnik postaviti sam.

KS ŠENTILJ

UREDITEV PLOČNIKA – OD PRIHA DO 
GASILSKEGA DOMA
Z začetkom del 1. faze ureditve pločnika in 
rekonstrukcije ceste smo začeli z večjo obno-
vo in ureditvijo prometnih površin v Krajevni 
skupnosti Šentilj. Dela 1. faze so zaključena v 
letu 2022, v prihodnji finančni perspektivi 
načrtujemo nadaljevanje izvedbe 2. faze, ki 
predvideva gradnjo novega pločnika od Pirha 
do gasilskega doma. Hkrati se bo rekonstrui-
rala tudi cesta, dodatno pa se bosta uredili še 
nova javna razsvetljava in meteorna kanali-
zacija. 

UREDITEV VEČNAMENSKEGA DOMA, 
IZGRADNJA ŠOLE, IZGRADNJA VRTCA
Obstoječi dom krajevne skupnosti se naha-
ja v enem najstarejših objektov v naselju in 
ne ustreza več funkciji, ki ji je namenjen. Z 
razvojem naselja je objekt postal premajhen 
predvsem v delu, ki trenutno služi vrtcu. V 
novem objektu bi združili več objektov: dom 
krajevne skupnosti in podružnično 5-letno 
osnovno šolo z vrtcem. 
Do konca leta 2022 je predvidena izvedba 
arhitekturnega natečaja, v letu 2023 pa pri-
dobitev gradbenega dovoljenja. S projektom 
bomo kandidirali za pridobitev nepovratnih 
sredstev, ki jih razpisujeta Republika Slove-
nija in EU. Realizacija je predvidena do leta 
2027. Ocenjena vrednost investicije znaša 6 
milijonov evrov.

OPTIKA
Še letos je predviden tudi začetek gradnje 
omrežja, ki bo omogočal ultrahitro širokopa-
sovno optično infrastrukturo vsem uporab-
nikom na podeželju. V okviru projektov RUNE 
in GOŠO bodo pokrite tako sive (območja, 
kjer je prisotno samo eno omrežje) kot bele 
lise (območja, kjer prebivalci nimajo možno-
sti pridobitve širokopasovnega priključka, 
saj za izgradnjo tovrstne infrastrukture ni 
komercialnega interesa). Projekt vodi država 
skupaj z EU.

POSTAVITEV OGLEDALA ZA BOLJŠO 
PREGLEDNOST - LESKOVŠEK 
Gre za zasebni priključek, zato mora posta-
vitev ogledala financirati lastnik priključka 
sam.

KANALIZACIJA ŠENTILJ
Območje centra Šentilja trenutno ni predvi-
deno za izgradnjo javnega kanalizacijskega 
omrežja, ker ne spada pod aglomeracije, kjer 
bi bilo to obvezno. Mestna občina Velenje 
sofinancira izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav v višini 1.500 evrov. Seznam 
primernih čistilnih naprav je objavljen na 
spletni strani komunalne zbornice. 

AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE IN OGRAJA OB 
DOMU KRAJANOV
Avtobusno postajališče bo urejeno še letos. 
Ograja ob parkirišču pred domom krajanov ni 
smiselna. 

AVTOBUSNI PREVOZI ZA DIJAKE SREDNJIH 
ŠOL NA RELACIJI ŠENTILJ-VELENJE-
ŠENTILJ  
Vsem osnovnošolskim otrokom smo po zako-
nu dolžni zagotavljati prevoz. Za prevoze 
dijakov srednjih šol občina ni pristojna. Če je 
na avtobusu, ki ga zagotavljamo za osnovno-
šolce, dovolj prostora, se lahko z njim vozijo 
tudi dijaki vozači.
UVEDBA LOKALCA NA RELACIJI ARNAČE-
LAZE-LOŽNICA
Trenutna razširitev proge javnega potniške-
ga prometa Lokalc zaradi obstoječe časovni-
ce vožnje ni možna.

ODPIS ZEMLJIŠČ ZA KATEGORIZIRANE CESTE
V prihodnjem letu bomo pristopili k sistem-
skemu urejanju te problematike. 
ASFALTIRANJE CESTE ARNAČE–LAZE (PRI 
BOHOVŠKU, KRAJNC ALOJZ)
Cesta je odmerjena. Lastnik se strinja z brez-
plačnim prenosom zemljišč na Mestno občino 
Velenje. Po prenosu zemljišč bomo k asfalti-
ranju pristopili v okviru koncesije - predvido-
ma v letu 2023. 

POVEČANJE OMEJITVE HITROSTI NA RELACIJI 
ARNAČE-ŠENTILJ 
Pobudo za povečanje hitrosti s 30 km/h na 50 
km/h smo upoštevali in že spremenili prome-
tno signalizacijo.

KS PAKA PRI VELENJU 

USMERJEVALNE TABLE DO KMETIJ
V Mestni občini Velenje smo pričeli s projek-
tom za pripravo usmerjevalnih tabel do vseh 
kmetij v občini. V okviru projekta bo Krajev-
na skupnost Paka prva krajevna skupnost, 
kjer bomo namestili usmerjevalne table. 

ASFALTIRANJE NOGOMETNEGA IGRIŠČA
Mestna občina Velenje bo finančno podprla 
asfaltiranje nogometnega igrišča.

POVEZOVALNI VOD ČUJEŽ-JABLANICA 
Izgradnja črpališča in povezovalnega cevovo-
da od NPPV Čujež do filtrirne postaje Jablani-
ce v Krajevni skupnosti Paka je izvedena.

VODOVOD TREBELIŠKO
K obnovi vodovodnega omrežja bomo pristo-
pili v prihodnjih letih. 

VODOVOD LOKE–JURK, 2. FAZA 
Zgradili bomo 2.707 m javnega vodovodnega 
omrežja in na javno vodovodno omrežje pri-
ključili 35 prebivalcev zaselka. Projekt smo 
prijavili na EU projekt MOP. Če pridobimo 
sredstva, bomo k izvedbi pristopili leta 2023-
2024.

IZGRADNJA PLANINSKEGA DOMA NA 
PAŠKEM KOZJAKU 
Planinski dom na Paškem Kozjaku je edina 
planinska koča v Šaleški dolini. Dom je zaradi 
starosti in dotrajanosti trenutno zaprt, zato 
se trudimo, da po svojih zmožnostih Planin-
skemu društvu Velenje pomagamo pri gradnji 
novega doma. Izgradnja novega planinskega 
doma bo povečala prepoznavnost Šaleške 
doline kot planinske destinacije. Trenutno je 
projekt v fazi priprave projektne dokumen-
tacije. Mestna občina Velenje bo za gradnjo 

novega planinskega doma v letih 2023 in 
2024 namenila 300.000 evrov.

NEUREJENE BANKINE IN CESTE NA PAŠKEM 
KOZJAKU  
Občinske ceste redno vzdržujemo, koncesio-
narja smo pozvali k še bolj doslednemu ure-
janju. Predvidoma v prihodnjem letu bomo 
sanirali tri odseke ceste Paka-Paški Kozjak. 

ŠOLSKI PREVOZI
Šolski prevozi se izvajajo skladno z zakonom – 
zagotovljeni so za šoloobvezne otroke. Na APS 
smo že posredovali pobudo, da v zimskem 
času zagotovijo prevoz otrok s kombijem na 
štirikolesni pogon. 

USAD PRI KREMPLJU NA PAŠKEM 
KOZJAKU  
Sanacija usada je predvidena še letos. 

KANALIZACIJA PAŠKI KOZJAK
Območje Paškega Kozjaka trenutno ni pred-
videno za izgradnjo javnega kanalizacijske-
ga omrežja, ker ne spada pod aglomeracije, 
kjer bi bilo to obvezno. Mestna občina Vele-
nje sofinancira izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav v višini 1.500 evrov. Seznam 
primernih čistilnih naprav je objavljen na 
spletni strani komunalne zbornice. 

OPTIKA  
Še letos je predviden začetek gradnje omrež-
ja, ki bo omogočal ultrahitro širokopasovno 
optično infrastrukturo vsem uporabnikom 
na podeželju. V okviru projekta RUNE bomo 
pokrili tako sive lise (območja, kjer je pri-
sotno samo eno omrežje) kot tudi bele lise 
(območja, kjer prebivalci nimajo možnosti 
pridobitve širokopasovnega priključka, saj za 
izgradnjo tovrstne infrastrukture ni komer-
cialnega interesa).

AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE V SMERI SLO-
VENJ GRADEC
Če bomo pridobili vsa pozitivna soglasja 
upravljalca DRSI, bomo avtobusno postajo 
uredili v prihodnjih letih.

OPTIKA IN VODOVOD V SKLOPU IZGRADNJE 
KOLESARSKE STEZE
V sklopu izgradnje kolesarske steze je predvi-
dena vgradnja zaščitne cevi za ta namen. 

TEŽAVE S PARKIRANJEM PRI ŠOLI/IGRIŠČU
Po obnovi igrišča in mostu bomo postavili 
ustrezno prometno signalizacijo in izvajali 
nadzor. 
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PRAZNOVANJA V PROSTORIH DOMA KS 
SAMO DO 22. URE 
Pri organizaciji in izvedbi praznovanj je 
potrebno upoštevati hišni red.

PREHOD ZA PEŠCE NA REGIONALNI CESTI 
PRI ŠOLI
Gre za državno cesto. Pobudo smo ponov-
no posredovali upravljavcu ceste, Direkciji 
Republike Slovenije za infrastrukturo.

LEŽEČI POLICAJ NA TREBELIŠKEM
Krajevna skupnost naj poda pobudo in priloži 
soglasja bližnjih stanovalcev. 

PROGA ZA MOTOKROSISTE 
Trenutno nimamo primerne lokacije za ure-
ditev proge za motokros.

KATEGORIZACIJA CEST V ZGORNJI PAKI PRI 
MEŽNARJU
Krajevni skupnosti Paka in Cirkovce v prete-
klosti žal nista bili uspešni pri pridobivanju 
soglasij lastnikov, zaradi tega žal ne moremo 
pristopiti h kategorizaciji in ureditvi cest.

PREDLAGANE OMEJITVE HITROSTI/OVIRE NA 
NOVI KOLESARSKI PROGI
Ukrepi za umirjanje prometa so predvideni 
v okviru izdelanega projekta. Naročnika in 
hkrati upravljalca te kolesarske steze smo 
pozvali k izvedbi dodatnih omejitvenih ukre-
pov.

KS ŠKALE-HRASTOVEC 

CESTE 
Na odseku med Škalskim jezerom in naseljem 
Škale je že dlje časa predvidena rekonstrukci-
ja ceste in gradnja pločnika. Z upravljalcem, 
Direkcijo Republike Slovenije za infrastruk-
turo, smo leta 2019 podpisali sofinancersko 
pogodbo, vendar žal država še ni pristopila 
k rekonstrukciji omenjene. Po zagotovilih 
upravljalca te ceste naj bi se z gradnjo začelo 
v letu 2023. Predvidena je ureditev vozišča 
regionalne ceste, izgradnja enostranskega 
hodnika za pešce, kolesarske steze, avto-
busnih postajališč, dveh kamnitih zložb, 
mostu čez potok Lepena, vodnogospodarska 
ureditev potoka Lepena v območju mostu in 
desnega pritoka Lepene, ureditev meteorne 
in fekalne kanalizacije, cestne razsvetljave, 
nizkonapetostnega priključka za cestno raz-
svetljavo, vodovoda, plinovoda in telekomu-
nikacijskih vodov.

PARKIRIŠČE NA KRIŽIŠČU PRI ŽIVICU  
Upravljavca, Direkcijo Republike Slovenije 
za infrastrukturo, ter lastnika zemljišča, na 
katerem je omenjeno parkirišče (DARS), smo 
obvestili o problematiki in ju pozvali k reši-
tvi. Mestna občina Velenje je prav tako podala 
pobudo za rušitev objekta na levi strani ceste 
in izgradnjo kolesarske ceste, ki v prvotnem 
projektu ni bila predvidena.

DEPONIJA BIOLOŠKIH ODPADKOV  
Uporabnika zemljišča smo opozorili, da biolo-
ških odpadkov ne more odlagati na tem obmo-
čju. V kolikor bo s tem dejanjem nadaljevalo, 
bomo sprožili ustrezne inšpekcijske ukrepe.

OBNOVA IGRIŠČA OB DOMU KRAJANOV 
Obnova igrišča je bila izvedena v sodelovanju 
s krajevno skupnostjo.

VOŽNJA S SKUTERJI PO IGRIŠČU  
Vožnja s skuterji po igrišču ni dovoljena. V 
takšnih primerih pozivamo občane, naj o 
kršitvah dosledno obveščajo redarsko službo.

NOV VRTEC 
Podpiramo izgradnjo novega vrtca. Proučila 
se bo možnost izgradnje po sistemu javno-
-zasebnega partnerstva.

OPTIKA  
Še letos je predviden začetek gradnje omrež-
ja, ki bo omogočal ultrahitro širokopasovno 
optično infrastrukturo vsem uporabnikom 
na podeželju. V okviru projekta RUNE bomo 
pokrili tako sive lise (območja, kjer je pri-
sotno samo eno omrežje) kot tudi bele lise 
(območja, kjer prebivalci nimajo možnosti 
pridobitve širokopasovnega priključka, saj za 
izgradnjo tovrstne infrastrukture ni komer-
cialnega interesa).

POKOPALIŠČE V ŠKALAH 
Reden odvoz smeti
Trenutno Komunalno podjetje Velenje prazni 
smeti in sveče najmanj enkrat tedensko, po 
potrebi oziroma presoji dežurnega delavca 
se frekvenca tudi poveča. Frekvenca odvo-
za kesonov na praznjenje se lahko prilagodi 
potrebam.
Vzdrževanje pokopališča
Vzdrževanje v smislu košnje in škropljenje 
proti pleveli se izvaja redno, vsako leto, po 
presoji vzdrževalca, zadolženega za pokopa-
lišče Škale. 
Ko trava preraste določeno višino, se pokosi 
in tudi počisti. Zasnova in postavitev grobov 
na starejšem delu pokopališča je takšna, da 
je nemogoče urejati okolico, ne da bi pri tem 
stopili na grobno mesto. 
Javna razsvetljava 
Javna razsvetljava (5 svetilk pod pokopali-
ščem Škale) bo urejena do konca leta.

DOSTOP DO JAVNIH SANITARIJ PRI 
POKOPALIŠČU
Sanitarije so odprte samo po potrebi – v času 
izvajanja pogrebnih svečanosti ter v času 
okoli dneva mrtvih. Dosedanje prakse, pred-
vsem zaradi vandalizma, ne bomo spreminja-
li.

TLAKOVCI PRI VEŽICI
Posedeni in poškodovani tlakovci se redno 
sanirajo. 

UREDITEV PARKIRANJA PRI POKOPALIŠČU – 
POVEČAN PROMET, NE SAMO OB POGREBIH
Namestitev prometne signalizacije po vzoru 
Podkraja je finančno velik poseg, za katerega 
menimo, da na tem pokopališču ni potreben. 
Cesta ob pokopališču ni tako zelo prometno 
obremenjena, predvsem pa se ljudje znajo 
diskretno obnašati v času pogrebnih sveča-
nosti. 
Medobčinsko redarstvo smo obvestili, da 
poveča nadzor nad tem območjem.

KOŠI ZA SMETI 
S Komunalnim podjetjem Velenje smo se 
dogovorili, da bodo skrbeli za praznjenje obeh 
košev na območju pokopališča.

SUBVENCIONIRANJE OGREVANJA 
Mestna občina Velenje subvencionira toplo-
tno energijo pridobljeno s strani TEŠ. Za 
toplotno energijo iz plinskega omrežja Komu-
nalno podjetje Velenje ne zaračunava polne 
cene saj razliko pokriva Mestna občina Vele-
nje.

POPLAVLJANJE POD HITRO CESTO 
Mestna občina Velenje je investitorja in izva-
jalca večkrat opozorila na problematiko in 
ju pozvala k rešitvi. Investitor in izvajalec 
urejata zadeve in iščeta dodatne rešitve. V 
mesecu juniju je bila ponovno vzpostavlje-
na odprta struga potoka pod igriščem, tako 
da do ogrožanja hiš trenutno ne prihaja več. 
Dokončno naj bi bila težava rešena ob izgra-
dnji odseka C (Škale) hitre ceste.

KOORDINACIJE S KRAJANI PRED PRIČETKOM 
IZGRADNJE POSAMEZNEGA ODSEKA 3. 
RAZVOJNE OSI
Po težavah, ki so se pojavile pri izgradnji 
prvega odseka trase 3RO, smo se z investitor-
jem, Družbo za avtoceste v Republiki Sloveni-
ji, dogovorili, da bodo odslej na koordinacije 
in usklajevanja glede izgradnje nadaljnjih 
odsekov povabljeni tudi predstavniki Mestne 
občine Velenje. Pred pričetkom nadaljnjih 
odsekov bomo skupaj z DARS pripravili pred-
stavitev del.

GRADBIŠČE 3RO V ŠKALAH IN NE V 
GABERKAH
Vsi v Mestni občini Velenje vemo, da se je prvi 
odsek izvajal v Škalah, vendar je investitor 
(DARS) ta odsek poimenoval »Gaberke«.

DRŽAVNE CESTE MALOMARNO SANIRANE 
Zavedamo se, da so državne ceste katastro-
falno vzdrževane. Na to večkrat letno opo-
zarjamo, vendar država (lastnik) do danes ni 
izvedla potrebnih rešitev.

KOŠNJA TRAVNIKA NAD GASILSKIM DOMOM 
Omenjeni travnik je zajet v koncesijsko 
pogodbo za vzdrževanje zelenic.
SONČNE ELEKTRARNE
Priklop na omrežje ni v pristojnosti Mestne 
občine Velenje.

KS STARO VELENJE 

PARKIRANJE V STAREM VELENJU 
Po dogovoru s krajani je s 1. julijem 2022 uve-
dena modra cona.

PROMETNA UREDITEV V ČASU GRADNJE 
OSKRBOVANIH STANOVANJ NA ŽAROVI 
CESTI
Elaborat prometne ureditve v času gradnje je 
bil predstavljen krajanom.

OBRATOVALNI ČASI GOSTINSKIH LOKALOV 
Obratovalni časi so določeni z zakonodajo. 
Lokalna skupnost lahko na pobudo lastnika/
najemnika lokala izda dovoljenje za obrato-
vanje v podaljšanem času (tudi pred 6. uro in 
po 22. uri). Morebitne kršitve obravnava Poli-
cijska postaja Velenje, s katero smo v rednem 
kontaktu. Če kršitve niso zaznane, Mestna 
občina Velenje podaljša obratovalni čas.
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PLOČNIK NA LJUBLJANSKI CESTI 
Dokumentacija je pripravljena. Žal se nekaj 
lastnikov zemljišč ne strinja s projektirano 
traso pločnika, zato zaenkrat nismo uspeli 
odmeriti potrebnega zemljišča za pločnik. Po 
zagotovitvi soglasij in potrebnih sredstev za 
izvedbo v proračunu bomo pristopili k izgra-
dnji. 

PARKIRIŠČE PRI HUDOVERNIKU
Opravljen je bil ogled na terenu, kjer je bilo 
ugotovljeno, da je priključek tehnično ustre-
zen. Na uvozu k Hudoverniku se bo zarisala 
ustrezna talna označba, ki na tem mestu pre-
poveduje parkiranje. 

PARKIRANJE PRI LOKALU KASESNIK - NA 
LJUBLJANSKI CESTI
V večjem delu gre za zasebno zemljišče, zato 
redarska služba nima pristojnosti. 

ŠOLSKI AVTOBUS POBIRA OTROKE NA 
NEVARNEM ODSEKU CESTE
Pobudo smo proučili in si lokacijo ogledali na 
terenu. V sodelovanju s krajevno skupnostjo 
bomo poiskali ustrezno rešitev. 

SIVE LISE 
Še letos je predviden začetek gradnje omrež-
ja, ki bo omogočal ultrahitro širokopasovno 
optično infrastrukturo vsem uporabnikom 
na podeželju. V okviru projekta RUNE bomo 
pokrili tako sive lise (območja, kjer je pri-
sotno samo eno omrežje) kot tudi bele lise 
(območja, kjer prebivalci nimajo možnosti 
pridobitve širokopasovnega priključka, saj za 

izgradnjo tovrstne infrastrukture ni komer-
cialnega interesa).

OMEJITEV HITROSTI PRI ŠMERCU
Gre za območje izven naselja, ki sodi pod pri-
stojnost države. Do sedaj so vse naše pobude 
za radarje zavrnili. Podali bomo novo pobudo. 

RAZŠIRITEV KRIŽIŠČA PRI ŠMERCU
Pobudo za razširitev bomo preučili. Če bomo 
od upravljavca ceste, tj. DRSI, pridobili ustre-
zna soglasja ter pridobili potrebna zemljišča, 
bomo pristopili k izvedbi. 

LEŽEČI POLICAJI
Krajevna skupnost naj poda vlogo za posta-
vitev ležečih policajev skupaj z lokacijo in 
soglasji bližnjih krajanov.

OZKO GRLO PRI CERKVI
Izvedeni so ukrepi za umirjanje prometa, 
omejitve hitrosti. Razširitev ceste ni mogoča.

ODVODNJAVANJE PRI UVOZU DO 
SKAKALNICE NI UREJENO
Zemljišče ni v lasti Mestne občine Velenje. 
Lastnike smo pozvali, naj odvodnjavanje 
ustrezno uredijo.

KOŠI ZA SMETI IN PASJE IZTREBKE 
Krajevna skupnost prejema namenska sred-
stva za izvajanje javne snege. S temi sredstvi 
lahko krajevna skupnost poskrbi za praznje-
nje in namestitev novih košev. Po zakonodaji 
se lahko pasji iztrebki odlagajo tudi v koše za 
ostale odpadke.

OBNOVA ŠPORTNEGA IGRIŠČA NA 
LJUBLJANSKI CESTI
Dokler ne bo urejeno lastništvo, igrišča ne 
moremo obnoviti.

UREDITEV IN RAZŠIRITEV PRIKLJUČKA NA 
GRAJSKO CESTO - NI PLOČNIKA
Ureditev in razširitev priključka zaradi teh-
ničnih omejitev trenutno ni možna.

POSEDANJE PARTIZANSKE CESTE - VEČJE 
VIBRACIJE
Vse načrtovane rekonstrukcije in sanacije 
državnih cest, ki so že bile potrjene in tudi 
planirane v preteklih državnih proračunih, 
se žal še niso izvedle, ker država ni zagotovila 
finančnih sredstev. Po zagotovilih vzdrže-
valca omenjene državne ceste, VOC Celje, naj 
bi se še v letošnjem letu izvedla vzdrževalna 
dela na tem omenjenem odseku Partizanske 
ceste.

NEDELUJOČ SEMAFOR NA PARTIZANSKI 
CESTI 
Semafor obratuje v skladu s predpisanim 
protokolom. Zaradi lažjega pretoka prometa 
po Partizanski cesti je ob določenih urah dne-
va utripajoč. 

HOJA PEŠCEV PO KOLESARSKI POTI OB REKI 
PAKI OZ. HISENSE EUROPE 
Gradnja kolesarskih stez je bila financirana 
iz EU sredstev, namenjenih za izgradnjo kole-
sarskih stez, zato mora v prihodnjih petih 
letih prometni režim na omenjenih površi-
nah ostati isti.

PREŠIROKA KOLESARSKA POT 
Kolesarske poti so projektirane v skladu z 
zakonodajo in pridobljeno projektno doku-
mentacijo. Izgradnja je bila pogoj za prido-
bitev evropskih sredstev. Kjer gre za mešano 
cono - pešci in kolesarji -, so površine široke 
toliko, kot je predpisano.

PREHOD PRI MOMAXU – ONEMOGOČENO 
ZAVIJANJE LEVO
Ureditev je narejena za zagotovitev varnosti 
v prometu in je skladna s pridobljenim grad-
benim in uporabnim dovoljenjem. Na tem 
območju se pripravlja projekt krožišča, ki bo 
razbremenil pretočnost prometa.

OBZIDAN EKOLOŠKI OTOK NA LJUBLJANSKI 
CESTI 
Ekološke otoke si urejajo krajevne skupnosti 
same. Za ta namen iz proračuna Mestne obči-
ne Velenje prejemajo sredstva.
V prihodnje si želimo izboljšati trenutni 
sistem zbiranja odpadkov in ga postopoma 
zamenjati s podzemnimi zbiralnicami za 
ločeno zbiranje odpadkov. Prva pilotna zbi-
ralnica za zbiranje petih frakcij je že v upora-
bi v Starem Velenju.

KS ŠMARTNO 

HITROSTNE OVIRE NA GREGORČIČEVI CESTI
Krajevna skupnost naj sporoči lokacijo posta-
vitve in priloži podpisana soglasja bližnjih 
krajanov.

PREHITRA VOŽNJA - ULICA XIV. DIVIZIJE 
Potrebna je preučitev dejanskega stanja in 
možnosti umestitve hitrostnih ovir v prostor. 
Krajevna skupnost naj s krajani uskladi loka-
cijo postavitve in priloži podpisana soglasja 
bližnjih krajanov.

POVEČAN PROMET NA KAJUHOVI CESTI
Kajuhova cesta je edina napajalna in pove-

zovalna cesta, zato bomo zadevo proučili. 
Sklicali bomo sestanek, na katerem bomo 
preverili pripravljenost krajanov za odstop 
zemljišča, potrebnega za ureditev ceste s 
pločnikom. 

HITROSTNA OVIRA NA ŠMARŠKI CESTI
Na Šmarški cesti je že urejena šikana, ki 
ustrezno umirja promet.

MERILEC HITROSTI 
Omejitev 30 km/h velja za celotno cono. Ustre-
znost označb smo preverili tudi na terenu. Še 
letos bodo postavljeni prikazovalniki hitrosti 
tudi v Krajevni skupnosti Šmartno.

DESNO ZAVIJANJE S KIDRIČEVE CESTE NA 
KAJUHOVO CESTO – PREDLOG KROŽIŠČE
Kidričeva cesta je državna cesta. Krožišče na 
tej lokaciji trenutno ni predvideno.

PREVISOKA ŽIVA MEJA NA GUBČEVI CESTI 
Lastnika zemljišča smo pozvali, naj obreže 
živo mejo.

ODVODNJAVANJE NA GUBČEVI CESTI
Odvodnjavanje bomo uredili še v letošnjem 
letu.

METEORNE VODE NA GREGORČIČEVI CESTI 
Vse naprave za odvodnjavanje smo očisti-
li. Dodatno bomo uredili odvodnjavanje pri 
pokopališču Šmartno.

TRIKOTNIK TRAVE PRI GREGORČIČEVI CESTI 
POD HRASTOVJEM
Zemljišče je v državni lasti, ki ga slabo vzdr-
žuje. Državo bomo pozvali k bolj doslednemu 
vzdrževanju. Občina kosi dvakrat letno pas 
ob cesti.

VZDRŽEVANJE EFENKOVE CESTE
V prihodnjem obdobju bomo pristopili k pri-
dobitvi ustrezne dokumentacije za ureditev 
ceste in izvedbo umestili v proračun Mestne 
občine Velenje.

DVIG KRIŽIŠČA MED OŠ ŠALEK IN DOMOM 
UČENCEV
Poiskali bomo tehnično rešitev in jo v priho-
dnjem letu realizirali.

NEUREJENA IN ZANEMARJENA PARCELA NA 
EFENKOVI 47 
Zemljišče je žal v zasebni lasti. Lokalna sku-
pnost nima pristojnosti.

KANALIZACIJA NA CESTI XIV. DIVIZIJE; 
DERATIZACIJA
Projektna dokumentacija za ureditev Ceste 
14. divizije je deloma že pripravljena. K ure-
ditvi bomo pristopili v naslednjih dveh letih.
Deratizacija se opravlja po letnem načrtu in 
je na tem območju že izvedena. Po opozorilu 
občana je bila izvedena še dodatna derati-
zacija. Ker poteka na območju objekta Cesta 
XIV. divizije 8 razvejan sistem javne kanali-
zacije (meteorna in fekalna kanalizacija) in 
tudi toplovod, je bila sprejeta odločitev, da 
se na tem območju poveča število kanaliza-
cijskih jaškov, v katere se nastavijo vabe, še 
posebej po dežju. Prav tako bodo ti jaški vklju-
čeni v plan naslednjih deratizacij, spremljala 
se bo poraba nastavljenih vab.

AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE PRI OŠ LIVADA 
Avtobusno postajališče pri Osnovni šoli Liva-
da je bilo urejeno. 
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HRASTI NA GREGORČIČEVI SO 
NEOBREZANI 
Lastništvo zemljišča je v državni lasti. Opra-
vljen je bil sestanek z upravljalcem sloven-
skih državnih gozdov, na katerem so bili 
dogovorjeni ukrepi oziroma obrez dreves.

OGLEDALO POD ŠMARŠKO CESTO - PRI 
CENTRIHU 
Preverile se bodo možnost postavitve ogleda-
la na drog javne razsvetljave.

NADSTREŠNICA PRI KS ŠMARTNO 
Nadstrešnico bomo postavili.

PARKIRNI PROSTOR PRI CERKVI NAJ BI 
BIL REZERVIRAN SAMO ZA OBISKOVALCE 
VERSKIH OBREDOV
Podpisan je dogovor s cerkvijo, da so parkiri-
šča namenjena tudi za javno uporabo.

KS STARA VAS 

SELITEV DINOSA
Selitev Dinosa je predvidena na območje 
bivšega glinokopa.

OMEJITEV HITROSTI PRI SONČNEM PARKU 
Pobudo za soglasje za postavitev merilnika 
hitrosti smo poslali na DRSI, ki je upravljalec 
državne ceste. Po pridobitvi soglasja bomo 
merilnik postavili.

CESTA POD PARKOM 1 - OZKO GRLO, ŽIVA 
MEJA ZMANJŠUJE VIDLJIVOST
Na podlagi pobude smo pristopili k realizaci-
ji, postavljeno je bilo ogledalo.

CESTA POD PARKOM PROMETNA IN 
NEVARNA
Opravili bomo analizo prometnih tokov. Če 
krajani želijo postavitev ležečih policajev, naj 
zberejo podpise bližnjih krajanov in sporočijo 
lokacijo postavitve.

KOROŠKA CESTA JE OZKA, TRANZITNA, 
KLJUB OMEJITVI VOZIJO VEČ
Opravila se bo analiza prometnih tokov. Kra-
jani naj zberejo podpise in uskladijo navede-
ne želje/potrebe (enosmerna cesta, prepoved 
za tranzit, zapora …). Pobudo za zaporo pri 
Cviklu bomo proučili.

TRASA 3. RAZVOJNE OSI
Predstavitev izgradnje 3 RO bo izvedena pred 
začetkom del.

OBČANKA PRI PICERIJI KOVAČ PROSI ZA 
KONVEKSNO OGLEDALO
Gre za zasebni hišni priključek, ki si ga mora 
občanka zagotoviti sama na lastne stroške 
oz. stroške krajevne skupnosti. 

DALJNOVOD V ŽABJI VASI
DARS in podjetje ELES se usklajujeta o izved-
bi na trasi 3 RO. Trasa daljnovoda je predvi-
dena pod zemljo (vkop).

PROTIHRUPNA OGRAJA MIMO SONČNEGA 
PARKA
Protihrupna ograja zaenkrat ni predvidena.

KONTROLA NAD LASTNIKI PSOV V SONČNEM 
PARKU
Mestno redarstvo bo poostreno nadziralo 
območje Sončnega parka.

CESTA PRI SONČNEM PARKU SE POSEDA
Gre za državno cesto, na pomanjkljivosti smo 
opozorili upravljalca in vzdrževalca ceste.

PREHITRA VOŽNJA PO CESTI SKOZI SONČNI 
PARK
Policijo bomo pozvali k okrepitvi nadzora.

POOSTRITEV NADZORA OB ZAKLJUČKU 
DOGODKOV V LETNEM KINU 
Policijska postaja Velenje in redarska služba 
izvajata kontrole ob dogodkih. Večjih kršitev 
zaenkrat niso ugotovili.

HRUP NA KOROŠKI POVZROČA PODJETJE 
HISENSE EUROPE
Na podlagi pobude smo poslali dopis pov-
zročitelju hrupa, družbi Hisense Europe, od 
koder so nam sporočili, da so že v neposre-
dnih kontaktih s predstavnikom krajanov.

KS ŠALEK 

MODRE CONE
S 1. julijem 2022 se je uvedla modra cona H. 
Zajema parkirišče ob objektih Šalek 99–105 
in Šalek 98–110, parkiranje je časovno omeje-
no in plačljivo 24 ur, vse dni v tednu.
K urejanju parkiranja na preostalem delu 

Krajevne skupnosti Šalek bomo pristopili po 
prejeti pisni pobudi sveta krajevne skupno-
sti, v kateri bo jasno navedeno, da je to želja 
stanovalcev.

OTROŠKO IGRIŠČE - ŠALEK 93 
Igrišče in zemljišče, na katerem je igrišče 
postavljeno, sta v lasti etažnih lastnikov, ki 
so dolžni zanj skrbeti. Trenutno igrišče vzdr-
žuje krajevna skupnost. V kolikor želijo upra-
vljanje igrišča prenesti na Mestno občino 
Velenje, morajo (etažni lastniki in krajevna 
skupnost) poslati pisno pobudo.

UREDITEV PLOČNIKA OB CESTI V ZGORNJEM 
ŠALEKU 
Če bomo pridobili soglasja in lastništvo, bomo 
v prihodnjem obdobju pristopili k realizaciji. 

KATEGORIZACIJA CESTE ZA GOSTIŠČEM 
VERDELJ 
Trenutno niso izpolnjeni pogoji za kategori-
zacijo. Odgovor je že bil posredovan krajevni 
skupnosti.

PREHOD ZA PEŠCE NA GLAVNI CESTI 
VELENJE-SLOVENJ GRADEC (ODSEK ŠALEK) 
NI VAREN 
Upravljavcu omenjene državne ceste, DRSI, 
smo že poslali zahtevo za ureditev varnega 
prehoda čez cesto.

PREHOD ZA PEŠCE PRI OMV 
Konec letošnjega leta je predviden začetek 
gradnje odseka H hitre ceste med Škalskim 
jezerom in Selom. V okviru tega projekta je 
predvidena izgradnja krožišča in varnega 
prehoda za pešce pri OMV.

VDIRANJE PODTALNICE PRI BLAZINŠKU
Opravljen je bil ogled z geologom. Občanu 
so bile nakazane možne rešitve. Če želi pro-
jektno obdelane rešitve, lahko poda vlogo za 
pomoč v skladu z občinskimi pravilniki.

PLUŽENJE CESTE DO BLAZINŠKA
Cesta ni kategorizirana, zato je občina ne 
vzdržuje. Krajevna skupnost ima zagotovlje-
na sredstva za pomoč pri vzdrževanju ome-
njene ceste.

ŠALEK 90 NIMA UREJENE POGODBE Z 
UPRAVNIKOM 
Razmerja med stanovalci in posameznimi 
upravniki blokov žal niso v pristojnosti MOV.

BREŽINA REKE PAKE OB CESTI/PARKIRIŠČU 
SE NE KOSI 
Brežina je v lasti države in žal ni redno vzdr-
ževana, zato je za košnjo poskrbela občina.

DOTRAJANE KLOPI 
Sedišča dotrajanih klopi na promenadi v 
Šaleku so bila zamenjana.

ŠKARPA V ZGORNJEM ŠALEKU  (PRI 
OŽIRJU IN KOŽELJNIKU)
Projektna dokumentacija je pripravljena. 
Datum izvedbe sporočimo naknadno.

PREMALO KOŠEV 
Krajevna skupnost dobi sredstva za javno 
snago, ki so namenjena za nakup novih in 
vzdrževanje obstoječih košev. 

NI KONVEKSNEGA OGLEDALA - ZAKOŠEK
Gre za zasebni cestni priključek, ki si ga 
morajo urejati lastniki sami.
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VOŽNJA Z DOSTAVNIMI AVTOMOBILI, 
SKIROJI, SKUTERJI PO PEŠ CONI 
Mestno redarstvo izvaja in bo tudi v priho-
dnje izvajalo poostren nadzor.

VANDALIZEM NA ŠALEŠKEM GRADU
Zagotovili bomo dodatne varnostne ukrepe.

KS GORICA 

DREVJE OKOLI GRAŠČINE
Skupaj s krajani bomo pripravili in uskladili 
načrte za ureditev.

LIPA VZHOD - PARK LIPA
Podpiramo ureditev Športnega parka Lipa. 
V pripravi so strokovne podlage za ureditev 
zemljišča.

GRADNJA NOVEGA BLOKA NA GORICI
Na območju Gorice, natančneje naspro-
ti Sončnega griča, zasebni investitor na 
stavbnih zemljiščih načrtuje gradnjo štirih 
identičnih večstanovanjskih objektov s pri-
padajočo zunanjo ureditvijo. Investitor je v 
letošnjem letu pristopil k izdelavi občinskega 
podrobnega prostorskega načrta, v okviru 
katerega bodo zainteresirani javnosti pred-
stavljena tudi izhodišča načrtovane gradnje. 

ZLATI GRIČ  
Zelena soseska Zlati grič, ki bo velika okrog 
60.000 m², bo zgrajena po principih trajno-
stne gradnje. Dolgoročno načrtujemo, da 
bo do 2030 zgrajenih 120 samostojnih sta-
novanjskih enot, v katerih bo lahko bivalo 
približno 500 oseb. Za izvedbo projekta pri-
čakujemo financiranje iz Sklada za pravičen 
prehod; okvirna ocena investicije 12 mio 
evrov.

PLOČNIK MED KS GORICA IN KS BEVČE 
Pristopili smo k pripravi ustreznih prostor-
skih podlag. Če bomo uspešni pri pridobiva-
nju lastništev, bomo pristopili k izvedbi ploč-
nika med KS Gorica in KS Bevče.

UREDITEV CESTE MED BENCINSKO POSTAJO 
IN OBRAČALIŠČEM NA GORICI 
Menimo, da bi predlagana ureditev povečala 
prometne tokove skozi Gorico, zato zaenkrat 
ne bomo pristopili k realizaciji.

POMANJKANJE PARKIRIŠČ IN PARKIRANJE 
DOSTAVNIH/DELOVNIH AVTOV
Glede na opravljene analize je na območju 
Gorice, predvsem pa v garažni hiši, zadostno 
število parkirnih mest, zato izgradnja doda-
tnih parkirišč ni v načrtu. Nadzor nad parki-
ranjem dostavnih in delovnih vozil izvaja in 
bo izvajala redarska služba.

POLNILNICE ZA ELEKTRIČNE AVTOMOBILE
V prihodnjih letih načrtujemo širitev polnil-
ne infrastrukture v skladu z usmeritvami 
Agencije za energijo. Sprejeli smo tudi odlok, 
ki ureja in omogoča postavitev polnilnih 
postaj zainteresiranim podjetjem na javnih 
površinah. 

POLZENJE HRIBA ZA GORIŠKO 59–65
Opravljen je bil ogled na terenu z geologom. 
Objekt Goriška 59-65 ni ogrožen. S strani 
geologa so bili podani predlogi dolgoročnih 
in kratkoročnih ukrepov. Kratkoročni ukre-
pi (čiščenje naprav za odvodnjavanje) so bili 
izvedeni in bodo tudi v nadaljevanju izvajani.

PREGLEDNOST PRI ŽIVKOVIČU 
Na pobudo krajevne skupnosti je bil opravljen 
pregled. Preglednost je ustrezna.

DODATNA IGRALA MED BLOKI KOŽELJSKEGA 
Na igrišču so bila postavljena dodatna igrala.

KOŠNJA TRAVNIKA ZA TRGOVINO TUŠ 
Zemljišče je v zasebni lasti. Lastnika smo 
pozvali k bolj dosledni košnji.

PRENIZKI LEŽEČI POLICAJI NA GORIŠKI 
CESTI 
Pobudo o zvišanju ležečih policajev bomo pro-
učili. Dodatno bodo postavljeni merilci hitro-
sti, s katerimi bomo skušali umiriti hitrost.

ZA ŠOLO NA TRAVNIKU JE ODPRT JAŠEK 
Na jašek je bil nameščen pokrov. Jašek je ure-
jen.

UMESTITEV PASJEGA PARKA 
V naslednjem letu je predvidena izgradnja 
dveh pasjih parkov na zelenici pri Šaleški 
cesti in na območju Trebuše.

PREDVIDENE NADOMESTNE PARCELE ZA 
VRTIČKE 
Predvidena je druga faza ureditve vrtičkov 
na območju med KS Gorica in KS Bevče.

PRI LEVEM ZAVIJANJU IZ ŠALEKA PROTI 
GORICI NI RUMENE LUČI  
Pri rekonstrukciji Šaleške ceste se bo ta 
pomanjkljivost odpravila.

DOGODKI NA VISTI PREGLASNI. ALI IMAMO 
ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU? 
Za izvajanje dogodkov veljajo zakonodaja in 
predpisi, ki urejajo dogodke. Vsi organizator-
ji, vključno z MOV, se jih morajo držati. Nad-
zor izvajajo ustrezne inšpekcijske službe.

KOLESARSKA POT DO DOBRNE – ZAKAJ 
SAMO ZA KOLESARJE IN NE ZA PEŠCE? 
Gradnja kolesarskih stez je bila financirana 
iz EU sredstev, namenjenih za izgradnjo kole-
sarskih stez, zato mora v prihodnjih petih 
letih prometni režim na omenjenih površi-
nah ostati isti.

OGLEDALO IZ GRAŠČINE PROTI AVBERŠKU 
NI FUNKCIONALNO, KER JE TAM SMREKA
Opravljen je bil ogled na terenu. Ogledali je 
bilo prestavljeno na ustreznejše mesto.

ČRNE KANTE V BLOKU GORIŠKA 42 
Ekološki otoki so namenjeni ločevanju odpad-
kov - za embalažo, papir, steklo; postavitev 
črnih kant za mešane komunalne odpadke je 
v pristojnosti bloka.

KS PLEŠIVEC 

DELNO FINANCIRANJE NEKATEGORIZIRANIH 
CEST
Eden izmed pogojev za kategorizacijo in vzdr-
ževanje ceste so vsaj 4 vseljene hiše, ki gravi-
tirajo na to cesto. Krajevne skupnosti imajo 
zagotovljena sredstva za sofinanciranje 
vzdrževanja nekategoriziranih cest. Mestna 
občina Velenje ne more z javnimi sredstvi 
financirati zasebnih cest.

OPTIKA
Še letos je predviden začetek gradnje omrež-
ja, ki bo omogočal ultrahitro širokopasovno 
optično infrastrukturo vsem uporabnikom 
na podeželju. V okviru projekta RUNE bomo 
pokrili tako sive lise (območja, kjer je pri-
sotno samo eno omrežje) kot tudi bele lise 
(območja, kjer prebivalci nimajo možnosti 
pridobitve širokopasovnega priključka, saj za 
izgradnjo tovrstne infrastrukture ni komer-
cialnega interesa).

PARKIRIŠČE PRI VOLKU
Tudi v interesu MOV je, da se parkirišče asfal-
tira, vendar se mora zemljišče predhodno 
izvzeti in prekategorizirati iz kmetijskega 
zemljišča v stavbno. Vloga za to je podana; če 
bo pozitivno rešena in če bo lastnik podpisal 
soglasje, bomo v prihodnjem obdobju pristo-
pili k realizaciji. 

ŽETONI ZA 3-KRAT MESEČNO BREZPLAČNO 
PARKIRANJE V MESTNEM SREDIŠČU
Predlog, da se krajanom primestnih krajev-
nih skupnosti omogočijo žetoni za parkira-
nje, žal ni izvedljiv.

PREVOZNOST CEST V ČASU GRADNJE 3. 
RAZVOJNE OSI 
Pri izgradnji naslednjih odsekov hitre ceste 
investitor ne načrtuje popolne zapore ceste.

LOKALC 
Trenutna razširitev proge javnega potniške-
ga prometa Lokalc zaradi obstoječe časovni-
ce vožnje ni možna.

PREVOZ DIJAKOV 
Vsem osnovnošolskim otrokom smo po zako-
nu dolžni zagotavljati prevoz. Za prevoze 
dijakov srednjih šol občina ni pristojna. 

PREPOZNO PLUŽENJE CEST
Vzdrževalca smo pozvali k hitrejšemu ukre-
panju v zimskem času.

CONA 30 KM/H PRI CERKVI IN ŠOLI NI 
DOVOLJ DOBRO OZNAČENA
Na upravljalca državnih cest DRSI smo posla-
li vlogo za soglasje za postavitev merilnika na 
omenjeni državni cesti. Po pridobitvi soglas-
ja bomo postavili merilnik hitrosti. 

OBVOZ HRIBERNIK  
Zadevo poznamo, opravljen je bil tudi ogled 
terena, pridobljena je ponudba za izdelavo 
projektne dokumentacije. Po izdelavi projek-
tne dokumentacije bomo morali zagotoviti 
finančne vire – skušali bomo pridobiti sred-
stva iz EU ali državnih razpisov.

SANACIJA MAKADAMSKIH CEST PO 
NEURJU  
Vzdrževalca smo pozvali k hitrejšemu ukre-
panju v takšnih primerih, hkrati pa bomo pri-
stopili k asfaltiranju preostalih makadam-
skih odsekov v KS.  }
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PREHOD IZ PREMOGA

Dr. Franc Žerdin

1.  Kaj smo na 
tem področju v 
tem mandatu 
naredili? 

V mandatu Sveta Mestne občine Velenje, 
ki se izteka, je bilo kar nekaj pozornosti 
namenjene napovedanemu prehodu iz pre-
moga in ukrepom, ki jih moramo v lokalni 
skupnosti ter v gospodarstvu sprejeti, da 
bomo pravočasno nadomestili izgubljena 
delovna mesta ter za nadomestna delovna 
mesta in nove programe zagotovili ustre-
zno usposobljeno delovno silo.

Ker Slovenija nima izdelane in v držav-
nem zboru sprejete energetske strategije 
za oskrbo države z energetskimi viri, je 
manevrski prostor za špekulacije in neod-
govorno govoričenje, kako bomo Slovenijo 
z električno energijo uspešno oskrbovali 
brez premoga, zelo velik. Na veliko škodo 
predvsem Premogovnika Velenje, zasto-
ja v investiranje v novo opremo, izdelavo 
jamskih prog, raziskovanje, zagotavljanje 
kompetentnih kadrov, izobraževanje, kot 
tudi na škodo odjemalcev toplotne ener-
gije v Šaleški dolini ter kupcev električne 
energije s strani državljanov Slovenije. 
Odločevalce sem tudi na sejah Sveta MOV 
večkrat opozarjal, da se lahko zgodijo izre-
dne razmere, ki bodo v državi povzročile 
»energetski pekel«. Žal me niso poslušati. 
O predčasnem zapiranju premogovnika so 
govorili, kot bi zapirali disko, nespametno 
in neodgovorno. 

V zadnjem obdobju, ko jim pri cenovno 
vzdržni oskrbi države z energijo v grlo teče 
voda, odločevalci ponovno, kot že večkrat 
doslej, načrtujejo uvoz premoga v Šaleško 
dolino. Temu sem doslej odločno nasproto-
val in bom tudi v prihodnje. Temu smo pre-
bivalci Šaleške doline odločno nasprotovali 
tudi leta 1987 na ekoloških shodih. Na sve-
tih občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob 
Paki so svetniki sprejeli sklep o trajni pre-
povedi uvoza premoga za Termoelektrarno 
Šoštanj. Predvsem špekulativni trgovci in 
zaslužkarji z uvozom premoga so bili zara-
di tega zelo prizadeti.

2.  Kaj je v Velenju na tem področju 
še potrebno storiti? 

Prepričan sem, da je Premogovniku Vele-
nje potrebno z ustrezno subvencionirano 
cena premoga omogočiti, da bo posloval 
uspešno in da bo lahko premog na varen 
način odkopaval, dokler ga ne bo zmanjka-
lo. Manjko v proizvodnji, ki so ga s slabimi 
odločitvami povzročili neodgovorni lastni-
ki in politiki, je potrebno nadomestiti z 
lesno biomaso, ki je v državi imamo dovolj. 

Osebno si bom prizadeval za sprejetje 
odločitve o izgradnji tovarne za pripravo 
lesne biomase za TEŠ na lokaciji deponije 
za premog, v višini cca 300.000 ton/leto. 

ENERGETIKA

Dr. Adnan Glotić

1.  Kaj smo na 
tem področju v 
tem mandatu 
naredili? 

Mandat 2018-2022, ki se izteka, je bil z 
energetskega vidika precej pester. Zazna-
movan je bil s poskusom uvajanja soseži-
ga SRF v TEŠ, z državnim sprejemanjem 
strategije izhoda iz premoga ter pričetkom 
aktivnosti za preobrazbo sistema daljin-
skega ogrevanja v Šaleški dolini. Naštete 
točke so med seboj bolj ali manj povezane, 
zato je zelo pomembno, da se je v tem man-
datu pripravil Akcijski načrt preobrazbe 
sistema daljinskega ogrevanja, saj gre za 
dolgotrajen proces, ki je nujen zaradi v pri-
hodnosti neizbežne in dokončne opustitve 
premoga, še pred tem pa zaradi naraščajo-
čih cen emisijskih kuponov (EK). Ti znatno 
zvišujejo ceno toplote za končne odjemalce; 
ta povišanja pa zaradi terminskega zaku-
povanja z zakasnitvijo še sledijo. Januarja 
2020, ko se je Svet Občine Šoštanj opre-
delil proti sosežigu in ustavil projekt, so 
bile cene EK na nivoju 30 EUR/t, v zadnjih 
mesecih pa med 80 in 100 EUR/t. Za pri-
merjavo, če je strošek KPV za nakup toplo-
tne energije cca. 3 mio EUR letno, je strošek 
cca. 100.000 EK po aktualnih cenah med 8 
in 10 mio EUR, kar pomeni 3-kratnik cene 
toplote in to je tudi glavno gonilo za višanje 
cene toplote za končne odjemalce. Uvedba 
projekta bi znatno vplivala na ohranitev 

ali znižanje takratne cene toplote. Danes je 
že povsem jasno, da je bila odločitev, spre-
jeta na zelo zavajajočih utemeljitvah, slaba 
in na škodo odjemalcev toplote v Šaleški 
dolini. Še posebej, če upoštevamo trenutno 
energetsko krizo, saj (samo)oskrba z ener-
genti ni tako samoumevna, kot se je to v 
preteklosti mogoče še zdelo. 

2.  Kaj je v Velenju na tem področju 
še potrebno storiti? 

Ključni izzivi za prihodnost so projekti 
na področju preobrazbe daljinskega ogre-
vanja in pravičen prehod iz premoga, na 
katerega se zaradi aktualne energetske 
krize že gleda nekoliko drugače kot še pred 
pol leta. Časovne konstante so sicer v ener-
getiki zelo dolge in v povsem drugi dimen-

ziji, kot so politične odločitve in usmeritve. 
Kljub temu je potrebno aktivno nadalje-
vati z aktivnostmi pri preobrazbi sistema 
daljinskega ogrevanja, ki bo trajala vsaj 10 
do 15 let. V vmesnem času bo odvisnost od 
vira toplote v TEŠ za večino ostala, zato je 
potrebno delati na ukrepih, ki bodo omo-
gočali zadrževanje rasti cene toplote, med 
drugim tudi ponovno razmisliti o vlogi in 
sosežigu SRF v TEŠ. Svet MOV se nikoli ni 
eksplicitno opredelil proti sosežigu, oz. če 
povzamem novinarska poročanja iz marca 
2020, ko je Svet MOV obravnaval to temati-
ko, so svetniki MOV sosežigu pustili priprta 
vrata. 

ZA KAJ SMO 
SE IN ZA KAJ 
SE BOMO 
ZAVZEMALI?

ZDRAVSTVO

Aleksandra Vasiljević

1.  Kaj smo na 
tem področju v 
tem mandatu 
naredili? 

»Zdrav človek ima tisoč želja, bolan pa 
le eno,« pravi slovenski pregovor. Kadar 
človeka prizadene težka bolezen in posta-
ne odvisen od pomoči drugega, se stiska 
pri posamezniku le še poveča. Vse do maja 
2022 je Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS) kril stroške delovne tera-
pije na domu, ki je ena izmed oblik medi-
cinske rehabilitacije za paciente, katerih 
vsakodnevno življenje, zaradi bolezni ali 
poškodbe, ni več samostojno oz. je omejeno. 
ZZZS je junija letos, brez posebne obrazlo-
žitve, ukinil financiranje storitve »delovna 
terapija na domu«. Svetniška skupina Soci-
alnih demokratov v Svetu MOV je, ob zave-
danju, da se bodo stiske pacientov poglobi-
le, takoj podala predlog za ohranitev tega 
programa, na način, da se financiranje dela 
delovnih terapevtov na domu prenese na 
breme proračuna MOV. Slednja je takoj pri-
stopila k iskanju rešitev. Zdravstveni dom 
Velenje bo tako lahko ohranil in financiral 
visoko izobražen kader, delovne terapevte, 
ki bodo še naprej obiskovali pomoči potreb-
ne paciente na domu.

2.  Kaj je v Velenju na tem področju 
še potrebno storiti? 

Predvsem je najpomembneje ohraniti 
kakovostne zdravstvene storitve, ki jih 
ponuja Zdravstveni dom Velenje ter aktiv-
no sodelovati pri razvijanju novih pristo-
pov za izboljšanje dostopnosti zdravstve-
nih storitev. Preteklo obdobje je, vemo, 
pustilo velike posledice tako za paciente 
kot tudi zdravstvene delavce. Potrebno je 
torej, da se z aktivnim sodelovanjem med 
Ministrstvom za zdravje, Zdravstvenim 
domom Velenje in ostalimi ključnimi dele-
žniki najprej opozori na težave, s kate-

ČLANICE  
IN ČLANI  

SOCIALNIH 
DEMOKRATOV 

VELENJE

fotografija, Matej Vranič
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rim se soočajo vsi zdravstveni domovi v 
Sloveniji, to je pomanjkanje zdravnikov, 
ter pripraviti program, ki bo privlačen za 
mlade zdravnike, ki se odločajo za poklic 
zdravnika splošne medicine, s čimer se bo 
dostopnost do zdravstvenih storitev tudi 
povečala. Vse napore moramo vlagati tudi 
v izgradnjo Satelitsko urgentnega centra 
(SUC), za katerega nam država obljublja 
financiranje vse od leta 2015, in uspešno 
črpati finančna sredstva iz javnega razpi-
sa za sofinanciranje investicij na primarni 
ravni zdravstvenega varstva s strani Mini-
strstva za zdravje.

ŠOLSTVO

Irena Poljanšek Sivka

1.  Kaj smo na 
tem področju v 
tem mandatu 
naredili? 

Šolstvo ima v MO Velenje poseben pomen 
in mesto, ki mu pritiče. Izobraževanju na 
vseh ravneh smo v proračunu MO Velenje 
vsa leta zagotavljali potrebna dogovor-
jena sredstva za nemoten in varen potek 
vzgojno-izobraževalnega dela, prav tako pa 
tudi sredstva za dodatne dejavnosti, boga-
te nadstandardne vsebine in programe. 
Podružnična šola v Plešivcu in vrtec tako še 
vedno ostajata kljub zmanjšanemu številu 
učencev, v Vrtcu Velenje pa je prostor prav 
za vsakega predšolskega otroka, ki ga želi 
obiskovati. 

2. Kaj je v Velenju na tem področju še 
potrebno storiti? 

V prihodnje bo nujno potrebno urediti 
prostore za potrebe CVIU in telovadni-
ce v tistih osnovnih šolah, kjer prostori 
ne ustrezajo normativom ali pa so močno 
dotrajane. Načrtno in premišljeno inve-
sticijsko vzdrževanje zgradb in opreme v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih bo zah-
tevalo še dodatna sredstva za investicije, 
saj jih zob časa močno najeda. Potrebno bo 
poskrbeti za energetsko učinkovite stav-
be, pa tudi za digitalizacijo, ki pospešeno 
vstopa v naše izobraževanje. Ohraniti bo 
potrebno sredstva za zagotavljanje boga-
tega nadstandardnega programa, šolske 
prevoze in potrebne subvencije za socialno 
ranljive.

PODEŽELJE 

Anita LEMEŽ KLJAJIČ

1. Kaj smo na tem 
področju v 
tem mandatu 
naredili? 

Vsako leto se del proračunskih sredstev 
nameni za izvedbo ukrepov ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in pode-
želja. Za ta namen so vsako leto razpisana 
nepovratna finančna sredstva. V letošnjem 

letu je občina še z višjim deležem sofinan-
ciranja spodbudila kmetovalce k prijavi na 
javni razpis s tega področja. 

2. Kaj je v Velenju na tem področju še 
potrebno storiti? 

V trenutni situaciji so tudi pred kmetij-
ska gospodarstva postavljeni številni izzi-
vi. Sušno obdobje, v katerem smo se znašli 
in ki še vedno traja, hromi delovanje šte-
vilnih kmetij. MO Velenje je že izvedla vse 
potrebne aktivnosti in pozvala vse kme-
tijske pridelovalce, ki so utrpeli škodo, da 
oddajo prijavne obrazce za povračilo škode. 

Ko gre za vprašanje socializacije, razvoja 
in učenja naših otrok s podeželja, se občina 
zavzema za obstoj izobraževalnih ustanov 
v njihovih krajih. Na ta način omogočamo 
podeželskim otrokom dnevno vključevanje 
v strokovni razvojni program in druženje s 
sovrstniki. 

S proračunskimi sredstvi se zagotavlja, 
da se na letni ravni v vsaki krajevni sku-
pnosti izvede določene projekte, izgradnje 
in sanacije. Večina podeželskega območja 
leži na višji nadmorski višini, zato so prebi-
valci podeželja v zimskem času postavljeni 
še pred dodatne izzive. V času trajanja zim-
ske sezone je zato poskrbljeno, da so akcije 
zimske službe hitre tudi izven mesta. 

Tudi na področju razvoja podeželja je 
pomembno, da sledimo smernicam za opti-

mizacijo delovnih procesov na področju 
kmetijstva, tako poljedelstva kot živinore-
je. Zato bo občina tudi v prihodnje poskr-
bela za zagotavljanje finančnih sredstev, 
s katerimi bodo lahko kmetijska gospodar-
stva lažje pristopila k nakupu moderni-
zirane opreme. Zavzemanje za promocijo 
kmetijstva, težnja k pridelavi in uporabi 
lokalne hrane ter opozarjanje na poštene 
odkupne cene bodo še naprej ostali glavna 
prioriteta na področju spodbujanja občine 
k razvoju podeželja.

Po tragičnih dogodkih, katerim smo bili 
priča v letošnjem letu v naši neposredni bli-
žini, bo zagotovo potrebno še več pozorno-
sti nameniti aktivnostim na področju pre-
ventive in varnega dela s stroji na kmetijah 
in pri dejavnostih, ki so povezane s kme-
tijstvom. Mestna občina Velenje se zaveda 
dejstva, da je za vsakega kmeta in njegovo 
družino kot tudi vsako kmetijo pomembno, 
da se z ustrezno mehanizacijo lahko pre-
cej olajša delo tako na poljih kot v hlevu, s 
tem pa se izboljša tudi kvaliteta življenja 

ljudem na podeželju, ki se še posebno v 
zadnjem obdobju težko borijo za pridelek in 
s tem za človeka dostojno življenje.

MLADI IN OBČINA 

Tjaša Oderlap 

1. Kaj smo na tem 
področju v 
tem mandatu 
naredili? 

Mestna občina Velenje je na področju 
mladih med vodilnimi občinami. O tem pri-
ča certifikat mladim prijazna občina, ki ga 
je MOV prejela med prvimi. Decembra 2020 
je bila že tretjič sprejeta mladinska strate-
gija. Lokalna skupnost se zaveda pomena 
mladih. Župan razume, da so za mlado 
mesto potrebni mladi prebivalci. 

Na medgeneracijskem forumu o mladih 
smo v preteklem obdobju govorili o stano-
vanjski problematiki, izgradnji Urbanega 
parka, izobraževanju, mladinski infra-
strukturi in še bi lahko naštevali. Da pa ni 
ostalo samo pri besedah, je župan z ekipo 
stopil v akcijo in pripravil, mestni svet pa 
potrdil Odlok o znižanju komunalnega pri-
spevka za mlade, prav tako smo na predlog 
potrdili Pravilnik o dodeljevanju neprofi-
tnih stanovanj mladim, mlajšim od 30 let. 

Na pobudo župana Petra Dermola smo 
svetnice in svetniki v preteklem obdobju 
potrdili Predlog Pravilnika o spremem-
bah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni 
denarni pomoči za novorojence, s katerim 
se je zvišal znesek enkratne denarne pomo-
či ob rojstvu otroka s 150 na 300 evrov. 

2. Kaj je v Velenju na tem področju še 
potrebno storiti? 

Mladi v MOV menimo, da se na nacional-
nem nivoju premalo govori o stanovanjski 
problematiki mladih. Predvsem o lažjem 
dostopu mladih do stanovanj. Med drugim 
nas je epidemija koronavirusne bolezni 
postavila pred težko preizkušnjo. Zato se 
zavedamo, kako pomembno je, da smo mla-
di v lokalni skupnosti slišani. Vesela sem, 
da živim v mestu, ki je mladim naklonjeno, 
zato trdim, da je Velenje mesto, ki zna pri-
sluhniti in dihati z mladimi. 

PROSTOVOLJSTVO 

Janja Rednjak

1. Kaj smo na tem 
področju v 
tem mandatu 
naredili? 

Prostovoljstvo je postalo pomembna 
človeška vrednota, ki krepi solidarnost in 
socialno kohezijo. Je priložnost za učenje, 
za inovativnost, za blaginjo in nasploh 
za boljše razpoloženje. Naše mesto Vele-
nje je že od nekdaj znano po prostovoljcih 
in udarniškem delu, saj je zraslo z delom 
pridnih rok prostovoljcev. Mestna občina 

Velenje aktivno spodbuja prostovoljstvo 
v lokalnem okolju in uspešno povezuje 
lokalne prostovoljske organizacije in posa-
meznike. Zavzema se za medgeneracijsko 
povezovanje, sodelovanje in solidarnost. 
Zagotavlja kontinuirano podporo prosto-
voljskim organizacijam na različne načine. 
Prostovoljci v Velenju delujejo tako rekoč 
na vseh področjih, od zdravstva, kulture, 
izobraževanja, športa ... Že vse od leta 2014 
Mestna občina Velenje od Slovenske filan-
tropije prejema naziv prostovoljstvu prija-
zno mesto. Ob dnevu za spremembe vsako 
leto razglasi tudi naj prostovoljce in naj 
prostovoljsko organizacijo v Mestni občini 
Velenje. Od leta 2014 poteka tudi projekt 
Donirana hrana, v katerem sodelujem tudi 
sama skupaj s člani SSZSZV. 

V času epidemije koronavirusne bolezni 
je prostovoljstvo v Velenju zelo živelo. Člani 
prostovoljne skupine Udarnik MC Velenje 
so na območju občine Velenje brezplačno 
izvajali več akcij pod sloganom Naše ulice 
so prazne, naša srca ne. Za vse starostni-
ke in gibalno ovirane osebe, ki niso imeli 
možnosti, da bi svojci ali znanci namesto 
njih opravili nakupe osnovnih stvari, smo 
prostovoljci brezplačno zagotavljali oskrbo 
s hrano in zdravili. 

Prostovoljstvo ima veliko obrazov, ki jih 
lahko spoznaš z delom, vedno je dobrodošlo 
in zaželeno. To je poslanstvo, ki bi ga vsak 
lahko nosil v sebi, zase in za druge. In zara-
di mojega poslanstva prostovoljstva sem 
bila leta 2020 izbrana za naj prostovoljko 
MO Velenje v kategoriji nad 30 let. V letu 
2021 pa sem od Vlade Republike Slovenije 
prejela spominski znak za požrtvovalnost v 
boju proti covidu.

2. Kaj je v Velenju na tem področju še 
potrebno storiti? 

Verjamem, da bo prostovoljstvo v naši 
občini še bolj živelo v naslednjem obdobju 
negotovosti, krize in težkega življenja za 
posameznike. Življenje je včasih polno ovir, 
ki se znajo nalagati ena na drugo, dokler ne 
predstavljajo zidu, ki se lahko zdi previsok, 
neomajen ali preprosto močnejši od naše 
volje, zato bodimo dobri do ljudi in delajmo 
dobro za ljudi.

KULTURA

Mersad Dervišević

1. Kaj smo na tem 
področju v 
tem mandatu 
naredili? 

Velenje je mesto z izrazito živahnim kul-
turnim utripom, kjer podpiramo raznoliko 
umetniško ustvarjanje za vse generacije. 
Tako dodatno izboljšujemo kakovost življe-
nja občank in občanov, obenem pa varujemo 
in ohranjamo bogato kulturno dediščino. 
Tako je naše mesto prepoznavna kulturna, 
umetniška, festivalska prestolnica v slo-
venskem prostoru in širše. Poznano je po 
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živahnem kulturnem dogajanju, sodobni 
ustvarjalnosti, kakovostnem življenjskem 
slogu, odlični kulinariki in vzdušju, ki ga 
zlepa ne pozabiš. 

Mestna občina Velenje je v preteklem 
obdobju za celovit in skladen razvoj kultur-
nega sektorja skrbela na podlagi Lokalnega 
programa za kulturo MOV 2014–2020, ki 
je predstavljal osnovo oblikovanja letnih 
delovnih načrtov javnih zavodov s področja 
kulture in drugih organizacij.

Tudi v letu 2021 je bilo za kulturo iz pro-
računa Mestne občine Velenje zagotovlje-
nih več kot 4 milijone evrov. Gre za velik del 
proračunskih sredstev, ki finančno zagota-
vljajo delovanje kulturnih ustanov in pro-
gramov. Vsekakor smo svetniki Socialnih 
demokratov vsakokrat podprli proračun-
ska sredstva, ki so namenjena tej dejavno-
sti. Veseli me dejstvo, da je bilo za kulturo 
v naši občini v preteklem obdobju veliko 
narejenega in občinstvu veliko predstavlje-
nega, saj kultura predstavlja našo identite-
to in nas ohranja na evropskem zemljevidu. 

Od marca lani, ko je bila v Sloveniji raz-
glašena epidemija, se je kulturno življenje 
tudi v Velenju zelo spremenilo. Zaradi ome-
jevanja gibanja in zbiranja so morali kul-
turni delavci in ustanove v tem času pov-
sem zmanjšati oziroma svoje delovanje 
prilagoditi danim razmeram. Lahko samo 
izrečem besede pohvale vsem zaposlenim 
v kulturni dejavnosti, da so po epidemiji 
ponovno odprli vrata kulturnih ustanov in 
ponudili še več vsebin. Zavedajoč se pome-
na kulture za narodovo identiteto in obstoj, 
Mestna občina Velenje kulturi namenja 
posebno pozornost. V Mestni občini Vele-
nje deluje 32 kulturnih društev, ki na raz-
lične načine bogatijo kulturo našega mesta 
in širše. Tudi Lokalni program kulture 
2022–2028 v Mestni občini Velenje izraža 
temeljne usmeritve nadaljnjega razvoja 
in rasti kulturnih dejavnosti po kriterijih 
vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti 
kulturne ponudbe v lokalni skupnosti. 

2. Kaj je v Velenju na tem področju še 
potrebno storiti? 

Vsekakor si v prihodnjem obdobju želim 
čim več kulturnega povezovanja tako v slo-
venskem prostoru kot tudi izven meja, kajti 
z dobro kulturno vsebino spodbujamo tudi 
turistično panogo, ki je v prihodnosti zelo 
pomembna za Šaleško dolino. Z medseboj-
nim povezovanjem in sodelovanjem lahko 
naredimo še veliko dobrega. }

AKTIVNOSTI 
SD Velenje v 2022

TRADICIONALNA PREDSTAVA OB 
DNEVU ŽENA

Mladi forum Socialnih demokratov Šale-
ške doline in Socialni demokrati Velenje 
smo v torek, 8. marca, organizirali tra-
dicionalno predstavo ob mednarodnem 
dnevu žena. Za več kot uro smeha je v pol-

ni veliki dvorani Doma kulture Velenje 
poskrbel Vid Valič s komedijo »Seks po 
slovensko«. Čestitke ob 8. marcu sta vsem 
prisotnim najprej zaželela Peter Dermol, 
župan Mestne občine Velenje in predse-
dnik Območne organizacije SD SAŠA ter 
Andreja Katič, podpredsednica stranke 
SD in predsednica Občinske organizacije 
SD Velenje.

OKROGLA MIZA PREKARNOST NI 
PRIHODNOST DELA!

Socialni demokrati Velenje v sodelovanju 
z Inštitutom za študija prekariata marca 
2022 v Vili Bianca organizirali okroglo 
mizo na temo prekarnosti z naslovom Pre-
karnost ni prihodnost dela!.

Slovenija že vrsto let beleži porast pre-
karnih oblik dela. V negotove in nestabilne 
delovne razmere je vključenih vse več posa-
meznikov, ki zaradi nerednega oz. nedostoj-
nega plačila težko načrtujejo prihodnost. 
Posamezniki nimajo nobene karierne per-
spektive, ne morejo načrtovati družine in 
so daleč od finančne in stanovanjske osa-
mosvojitve. Prekarnost je problem. Lotiti 
se ga je potrebno sistemsko.

Na okrogli mizi so sodelovali Sandi 
Češko, uspešen podjetnik in predsednik 
Strokovnega sveta SD za gospodarstvo, 
Peter Dermol, župan Mestne občine Vele-
nje in predsednik Območne organizacije SD 

SAŠA, Andreja Katič, nekdanja ministrica 
in predsednica Občinske organizacije SD 
Velenje, Janja Rednjak, svetnica SD Vele-
nje in predsednica Strokovnega sveta SD 
Velenje za socialna in zdravstvena vpra-
šanja. Dogodek je moderiral Črt Poglajen, 
vodja Inštituta za študije prekariata.

PLASTENKE ZAMENJALI ZA 100 
STEKLENIČK ZA VEČKRATNO 
UPORABO

Ob svetovnem dnevu voda, ki ga obele-
žujemo 22. marca, smo Socialni demokrati 
Velenje, v soboto, 19. marca 2022, na Can-
karjevi ulici skupaj s Strokovnim svetom 
za okolje in prostor SD Velenje, občanke in 
občane spodbujali k manjši uporabi plastič-
nih stekleničk. Prvim 100-im obiskovalcem 
naše stojnice smo plastenke zamenjali za 
stekleničke za večkratno uporabo. 

Na stojnici smo opozarjali na proble-
matiko mikroplastike v vodi in spodbujali 
občanke in občane k preudarni rabi plastič-
nih izdelkov.

Socialni demokrati Velenje želimo z vsa-
koletnimi akcijami ozaveščati ljudi o pro-
blematiki plastičnih odpadkov. Samo na 
stari celini namreč vsako leto nastane oko-
li 26 milijonov ton plastičnih odpadkov, 
znova pa se jih uporabi manj kot 30 odstot-
kov. Količina v Sloveniji nastalih odpadkov 
se z leti povečuje, odpadki iz plastike pa 
predstavljajo velik okoljski problem. 

Onesnaževanje s plastiko lahko zmanjša-
mo predvsem z manjšo uporabo plastičnih 
izdelkov za enkratno uporabo. Zato Social-
ni demokrati Velenje že nekaj let zapored 
spodbujamo Velenjčanke in Velenjčane k 
preudarni rabi plastike. Nekaj let smo na 
stojnicah plastične vrečke za enkratno 
uporabo menjali za vrečke, ki jih lahko 
uporabimo večkrat. Odziv na akcijo je bil 
vedno dober. Tudi letos smo v kratkem 
času zamenjali več kot tri vreče plastenk 
za 100 stekleničk za večkratno uporabo.

Hvala vsem, ki pomagate pri ohranjanju 
čistosti našega planeta.

OB MATERINSKEM DNEVU 
OBISKALE DOM ZA VARSTVO 
ODRASLIH VELENJE

Na materinski dan, ko se s pozornostjo 
spomnimo na naše mame in jim izkažemo 
svojo ljubezen, spoštovanje in hvaležnost, 
so članice Socialnih demokratov Velenje 
obiskale Dom za varstvo odraslih Velenje. 
S stanovalkami in stanovalci so prijetno 
poklepetale in jih obdarile z rožicami.

NA PREDVEČER PREŠERNOVEGA 
DNE O POMENU KULTURE, NJENEM 
TRENUTNEM POLOŽAJU, IZZIVIH

Na predvečer Prešernovega dne smo 
v Galeriji Velenje organizirali pogovor 
o pomenu kulture, njenem položaju v 
družbi in izzivih, s katerimi se kulturni 
ustvarjalci trenutno soočajo. 

Pogovor z domačima ustvarjalkama s 
področja kulture, Nino Mavec Krenker in 
Uršulo Skornšek, je vodila Andreja Katič, 
predsednica Občinske organizacije SD 
Velenje.

“Spomnimo, da obeležujemo Kajuhovo 
leto, Kajuh je bil tisti pesnik, ki je rekel poe-
tom, da ne samo peti, rjoveti bi morali, v teh 
dneh, poeti. Mislim, da je takšna situacija 
tudi danes, da moramo iskreno pogledati, 
kakšno Slovenijo želimo v bodočnosti in kaj 
želimo tudi za naše najmlajše…” je med dru-
gim povedala Andreja Katič.

KOALICIJA Z OBČANI SVETNIŠKE 
SKUPINE SD VELENJE

Svetniška skupina SD Velenje je v maju 
in juniju 2022 skupaj z županom Mestne 
občine Velenje in predsednikom Območne 
organizacije SD SAŠA Petrom Dermolom 
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DRUŽENJE ČLANOV SD SAŠA

V soboto, 3. septembra 2022, smo se čla-
nice, člani in simpatizerji Socialnih demo-
kratov iz celotne SAŠA regije družili na tra-
dicionalnem pikniku s športnimi igrami na 
Velenjskem jezeru.

Zaradi epidemije srečanj članstva 
zadnjih nekaj let žal ni bilo možno izvesti, 
zato smo se tokratnega druženja še toliko 

bolj veselili. Piknik je namreč vsako leto 
priložnost, da v sproščenem vzdušju pogle-
damo na prehojeno pot, zmage in izzive, 
hkrati pa tkemo nova prijateljstva in sode-
lovanja, ter tako krepimo naše prijatelj-
stvo. Hvala vsem za dobro energijo, ki nas 
motivira, da si še naprej prizadevamo za 
vrednote socialne demokracije.

NA SEJI PREDSEDSTVA OBMOČNE 
ORGANIZACIJE SD SAŠA SMO 
IZVOLILI NOVO PREDSEDSTVO, 
PREDSEDNIKA IN TAJNIKA 

V četrtek, 15. septembra 2022, je pote-
kala Konferenca območne organizacije SD 
SAŠA, na kateri smo izvolili novo predsed-
stvo, predsednika in tajnika.

Predsednik Območne organizacije SD 
SAŠA ostaja dosedanji predsednik Peter 
Dermol. Za novega tajnika Območne orga-
nizacije SD SAŠA so člani predsedstva izvo-
lili Dimitrija Amona. 

Dosedanjim članom predsedstva in tajni-
ku Bojanu Škarja se zahvaljujemo za požr-
tvovalno delo in ves doprinos naši organi-
zaciji. Novoizvoljenemu vodstvu pa želimo 
veliko uspeha pri nadaljnjem delu.

NA SEJI PREDSEDSTVA OBČINSKE 
ORGANIZACIJE SD VELENJE 
POTRDILI KANDIDATA SD 
VELENJE ZA ŽUPANA VELENJA 
IN KANDIDATNO LISTO ZA SVET 
MESTNE OBČINE VELENJE

Na seji predsedstva Občinske organizaci-
je SD Velenje, ki je potekala v sredo, 28. sep-
tembra 2022, je predsedstvo potrdilo Petra 
Dermola, predsednika Območne organiza-
cije SD SAŠA in aktualnega župana Mestne 
občine Velenje, za kandidata Socialnih 
demokratov na rednih lokalnih volitvah, 

ki bodo potekale v nedeljo, 20. novembra 
2022. Prav tako je predsedstvo potrdilo 
tudi kandidatno listo Socialnih demokra-
tov Velenje za Svet Mestne občine Velenje.

Kandidati SD Velenje za člane občinske-
ga sveta so: Peter Dermol, Andreja Katič, 
dr. Franc Žerdin, Aleksandra Vasiljević, 
Mersad Dervišević, Irena Poljanšek Sivka, 
Bojan Voh, Janja Rednjak, Nik Lemež, Tja-
ša Oderlap, Dražen Mrkonjić, Anita Lemež 
Kljajič, Duško Supić, Andreja Krejan, Jože 
Ograjenšek, Amadeja Martinšek, Matjaž 
Cesar, Saška Nežmah, Ranko Rudonić, Aloj-
zija Rihtaršič, Matija Blagus, Teja Blažič, 
Dimitrij Amon, Breda Kolar, Fikro Remzija 
Mujić, Ksenija Mikor, Blaž Dukarič, Lidi-
ja Mrkonjić Božič, Gašper Koprivnikar, 
Alenka Rednjak, Bojan Prelovšek, Marjana 
Marija Koren in Anton Brodnik.

NA DOGODKU NE POZABI, 
PONOVNO UPORABI! 200 
PLASTIČNIH VREČK ZAMENJALI ZA 
VREČKE ZA VEČKRATNO UPORABO

V soboto, 1. oktobra, smo s Strokovnim 
svetom za okolje in prostor SD Velenje na 
Cankarjevi ulici organizirali dogodek Ne 
pozabi, ponovno uporabi!, na katerem smo 
200 plastičnih vrečk zamenjali za vrečke 
za večkratno uporabo.

S tradicionalnim dogodkom opozarjamo 
na negativne vplive pretirane potrošnje 
plastičnih vrečk na okolje in naša življenja. 
Plastične vrečke se namreč nikoli povsem 
ne razgradijo, t. i. mikroplastiko najdemo v 
živih bitjih in hrani.

Kaj lahko stori vsak med nami, da bo dru-
gače? Spremenimo svoje navade in dosle-
dno uporabljajmo vrečke za večkratno upo-
rabo! }

obiskala vseh 19 krajevnih skupnosti in 
mestnih četrti. Namen obiskov oziroma 
tako imenovane tradicionalne koalicije z 
občani je bil kot vedno do sedaj pogovor o 
razvojnih možnostih, priložnostih in pro-
blematiki v posameznem okolju, krajevni 
skupnosti, mestni četrti. 

Veseli smo dobrega odziva s strani obča-
nov, vseh prejetih predlogov, idej in tudi 
kakšne graje. Izpostavljene pobude smo 
obravnavali, opravili oglede na terenu in 
nekatere do sedaj že uspeli realizirati. 
Tiste, katere so bila v letošnjem letu preve-
lik finančni zalogaj pa smo umestili v plan 
dela za v prihodnje.

MINISTRSKA EKIPA SOCIALNIH 
DEMOKRATOV OBISKALA VELENJE

Ministrska ekipa in evropska poslanca 
Socialnih demokratov so v petek, 26. avgu-
sta 2022, obiskali Velenje.

Delovnega obiska Socialnih demokratov 
v Velenju, katerega je gostil župan Mestne 
občine Velenje Peter Dermol, so se udeležili 
predsednica stranke in ministrica za zuna-
nje zadeve Tanja Fajon, ministrica za pra-
vosodje dr. Dominika Švarc Pipan, minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž 
Han, minister brez resorja, pristojen za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dr. 
Aleksander Jevšek in evropska poslanca dr. 
Milan Brglez in Matjaž Nemec.

Z županom in sodelavci so pogovarjali o 
izzivih Velenja – prestrukturiranju doline 
in načrtovanih razvojnih projektih. Župan 
je vladni ekipi predstavil Velenje, doseda-
nje uspešno izvedene projekte in načrte za 
prihodnost.

Ministri so zagotovili podporo županu 
in lokalni skupnosti pri prestrukturiranju 
in zeleni preobrazbi doline. Ministrica za 
zunanje zadeve Tanja Fajon je v izjavi za 
medije poudarila, da lahko »izzive s kate-
rimi se sooča Velenje rešujemo z izmenjavo 
informacij in s sodelovanjem z lokalno sku-
pnostjo. Ministrska ekipa lahko z dobrim 
posluhom pomaga mestu pri izhodu iz pre-
moga. Zavedamo se, da je potrebno poskr-
beti za socialno varnost ljudi, ki so neposre-
dno in posredno vezani s premogom.«

V nadaljevanju obiska so si ogledali 
Poslovno cono Stara vas in obiskali nov ino-
vacijski center Hisense Europe.
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... in danes postavljamo pogoje za sanacijo, 
danes postavljamo zahteve za primerno 

infrastrukturo za razvoj ...
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Ime in priimek:

Rojstni datum:  
 
Ulica in hišna št.:   

Kraj:  

Pošta:  

Domači telefon/GSM:  

E-naslov:
  
Podpis:

PRISTOPNA IZJAVA

 
Prisrčno pozdravljeni! 

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

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

Hvala! 

Izdala: Svetniška skupina Socialnih demokratov v Svetu Mestne občine Velenje, e-pošta: info@sd-velenje.si, 
oktober 2022, naklada 9.500 izvodov.  
Fotografije: arhiv SD Velenje, Alma Glotić, Gašper Koprivnikar, Roman Bor, Gašper Pintarič


