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Velenje je mlado mesto. Velenje je zeleno mesto. Velenje je mesto kul-
ture, glasbe, priložnosti, idej … Sam iskreno verjamem, da vse to drži in 
da drži še marsikaj drugega, s čimer se lahko Velenjčanke in Velenjčani 
pohvalimo. Vesel sem, če to mnenje lahko delite z menoj in če se stri-
njate, da drži tudi naslov, ki smo ga izbrali za publikacijo, ki smo jo – 
zdaj, ob četrti, že lahko rečemo tradicionalno – pripravili ob letošnjem 
občinskem prazniku. Velenje je mesto športa. 

Kako pomemben je šport za dobro počutje in kvalitetno življenje ob-
čank in občanov, so se dobro zavedali že snovalci sodobnega Velenja. 
In tega se v občinski upravi vsekakor močno zavedamo tudi danes. Od 
šestdesetih let dvajsetega stoletja so se pogoji za razvoj najrazličnejših 
športnih panog v Velenju nenehno izboljševali. V zadnjih letih dotrajane 
objekte in drugo športno infrastrukturo nadomeščamo s sodobnejšimi, 
starejše obnavljamo ter še vedno tudi gradimo in urejamo nove. Ves 
čas se trudimo, da bi imeli vsi, ki se želijo ukvarjati s športom, pa najsi 
bo kot rekreativci ali pa kot profesionalci, za to kar najboljše možnosti. 
Prav tako si stalno prizadevamo, da bi k rekreaciji, športu in zdravemu 
načinu življenja spodbudili čim več občank in občanov vseh generacij, 
zato skrbimo, da so objekti in območja, namenjeni športnim aktivno-
stim, čim bolj dostopni, vsem dosegljivi. Odpiramo vrata športnih igrišč 
in telovadnic, urejamo zunanje rekreacijske površine, omogočamo šte-
vilne brezplačne dejavnosti, športne šole in tečaje, širimo mrežo kole-
sarskih in pohodniških poti, nameščamo telovadna orodja na prostem, 
podpiramo delovanje številnih športnih klubov in društev … 

Prepričani smo, da sta množičnost in vrhunskost v športu enako po-
membni in neločljivo povezani, soodvisni. V letošnjem letu smo se 
v občinski upravi posvetili tudi pripravi strategije razvoja športa, ki 
bo seveda usklajena z Nacionalnim programom športa v Republiki 
Sloveniji, a prilagojena našim, velenjskim, standardom in ciljem. In ti 
so nedvomno visoki! 

Danes v Velenju vidimo šport tudi kot poslovno priložnost. Nemalokrat 
smo se že izkazali kot odlični organizatorji in gostitelji velikih in od-
mevnih športnih dogodkov. Poleg tega nam tudi že sedaj kvalitetna 
športna infrastruktura in naravne danosti odpirajo skorajda neomejene 
možnosti za razvoj na rekreaciji in športu temelječega turizma. 

Kot mesto športa se s to publikacijo in z razstavo Velenjski olimpij-
ci v Galeriji na prostem predstavljamo v letu, ko mineva šestdeset 
let od odprtja mestnega stadiona in štirideset let od odprtja Rdeče 
dvorane. Oba dogodka lahko označimo za pomembni prelomnici v 
zgodovini velenjskega športa, ki jo na kratko predstavljamo na na-
slednjih straneh. Na kratko v tej drobni knjižici predstavljamo tudi 
krovni javni instituciji, ki v naši občini delujeta na področju športa, in 
najpomembnejše javne športne objekte ter podajamo informacije o 
naših športnih klubih in društvih. Morda vas obsežen seznam spodbu-
di, da se kateremu pridružite tudi vi. Gotovo bi lahko zapisali in pred-
stavili še marsikaj. Pa morda še ob kakšni drugi priložnosti. Mnogo je 
namreč športnih kolektivov, športnikov – posameznikov in športnih 
delavcev, ki so s svojimi uspehi ponesli ime Velenja v svet. Nanje smo 
izjemno ponosni in nadvse cenimo njihov prispevek k prepoznavnosti 
in ugledu našega mesta. Tokrat posebej predstavljamo dvaindvajset 
športnikov, Velenjčanov ali članov velenjskih klubov in društev, ki so 
se udeležili največjega športnega dogodka – olimpijskih iger. Že to 
je zadosten dokaz, da Velenju lahko upravičeno rečemo mesto špor-
ta. Velenje pa je tudi mesto energije. 
Prepričan sem, da je imamo dovolj še 
za veliko novih vrhunskih rezultatov. 
Ne le športnih!

Dragi občanke  
in občani,

Bojan Kontič,
župan 
Mestne občine Velenje
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Razen delovanja Sokola (in nekaj časa tudi Orla) ter njunih gim-
nastičnih nastopov, smučarskih tekem in tekem nogometašev se 
pred drugo svetovno vojno na področju športa v Velenju ni dogaja-
lo kaj dosti. Takoj po koncu 2. svetovne vojne pa je bilo v Velenju 
ustanovljeno Telovadno društvo Partizan, ki se je s sklepom 
Okrajnega ljudskega odbora Mozirje kot podružnica Telovadne zve-
ze Slovenije uradno registriralo 23. novembra 1948. Prvi podpisnik 
prijave društva je bil Franc Antlej. V Velenju takrat seveda ni bilo 
telovadnice, zato so člani telovadnega društva za vadbo upora-
bljali majhno dvorano nad Rudarskim domom, ki pa so jo kasneje 
namenili za stanovanje. Tako je društvo ostalo brez prostorov. 
Nato so njegovi člani nekaj časa gostovali v nekdanjem prosve-
tnem domu v Šmartnem, kjer pa prostori niso bili primerni za 
vadbo, zato so se po kakšnem letu preselili v dvorano gostilne Na 
vogalu (nekdanji Rakov hotel). Že spomladi leta 1948 so po načr-
tih arhitekta Viljema Strmeckega v Velenju začeli graditi zadružni 
dom, vendar so gradnjo spremljale številne težave. Telovadci so 
dvorano v domu začeli uporabljati aprila 1951, čeprav dom takrat 
še ni bil končan in so ga v naslednjih letih še dograjevali in popra-
vljali. Člani društva Partizan so se ukvarjali z orodno telovadbo, 

s košarko, z rokometom, odbojko in s plavanjem ter pripravljali 
telovadne nastope in akademije. Najaktivnejša telesnokulturna 
delavca Partizana Velenje sta bila Edo Hudovernik in Oto Kugonič. 
Ob sodelovanju s šolo je društvo od leta 1952 dalje pripravljalo 
spomladanske in jesenske krose, člani pa so organizirali tudi lah-
koatletska tekmovanja in plavalne tečaje, z drugimi takratnimi 
množičnimi organizacijami pa tudi vsakoletno Titovo štafeto. Od 
leta 1952 do leta 1955 so vsako leto pripravili dve telovadni aka-
demiji ter več telovadnih nastopov. Največjega tovrstnega nastopa 
se je leta 1956 udeležilo okoli 2000 telovadcev. 

Po ureditvi plavalnega bazena ob Velenjskem jezeru je bil leta 
1953 ustanovljen Plavalni klub Svoboda. Svečano odprtje kopali-
šča z restavracijo ob Velenjskem jezeru je bilo 14. junija 1953. 

Prvo telovadnico so v Velenju zgradili pri Osnovni šoli Mihe Pintarja 
Toleda leta 1961. Bila je velika pridobitev za vse velenjske špor-
tnike, a prenizka za tekme na republiški ali višji ravni. V naslednjih 
letih je Velenje dobilo še veliko novih telovadnic in dve športni 

V letošnjem letu 
je Rdeča dvorana 
Velenje dopolnila 
štirideset let. 
Na fotografiji je 
gradnja Rdeče 
dvorane leta 1975.

   KRATKA  zgodovina
 športa VELENJSKEGA
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dvorani: Belo in Rdečo. Rdečo dvorano so začeli graditi v začetku 
avgusta 1974, odprli pa so jo ob velenjskem občinskem prazniku 
leta 1975. Danes osrednja velenjska športna dvorana, v kateri so 
svoj prostor našli številne športne panoge in športni kolektivi, je 
bila zgrajena kot večnamenska dvorana za sejemske, športne, 
glasbene in druge prireditve. 

Ljubitelji nogometa so v tekmovalnem letu 1948/49 v okviru pre-
mogovniške sindikalne organizacije ustanovili Nogometni klub 
Rudar. Prvi predsednik kluba je bil Ivo Rahten. Rudarjevo igrišče je 
bilo najprej v Pesju, nato na travniku nad starim jaloviščem, potem 
pa blizu železniške postaje, kjer so nogomet igrali skoraj pet let. 
Nov stadion ob jezeru je bil pred 4000 gledalci svečano odprt 3. 
julija 1955. Po načrtih arhitekta Otona Gasparija in inženirja Stanka 
Bloudka so ga začeli graditi poleti leta 1953. Na odprtju so nastopili 
telovadci Telovadnega društva Partizan Velenje, nastopu pa je sledi-
la nogometna tekma med moštvom avstrijskega rudnika Fohnsdorf 
in domačim Rudarjem. Rezultat je bil 3:1 za goste. Svečano odprtje 
prenovljenega mestnega stadiona je bilo 22. aprila 1994. 

V začetku petdesetih let 20. stoletja se je v Velenju začel razvijati 
tudi rokomet (najprej veliki), ki so ga v Velenje prinesli dijaki in 
študentje ter ga organizirano igrali v okviru Telovadnega društva 
Partizan že leta 1952. Sekcijo je od ustanovitve do vključitve v 
Športno društvo Rudar vodil Edo Centrih. V jesenski sezoni leta 
1954 je velenjska rokometna ekipa dosegla naslov absolutnega 
prvaka Slovenije v malem rokometu. Nekako v isto obdobje sega 
tudi ustanovitev rokometnega kluba v Šoštanju. Ta je konec šest-
desetih let prevzel rokometni primat v Šaleški dolini in do konca 
osemdesetih let je šoštanjski rokometni klub dosegal dobre re-
zultate v republiški in medrepubliški ligi. Junija leta 1990 se je 
moški rokometni klub Šoštanj preimenoval v Šaleški rokometni 
klub Velenje, 18. septembra 1992 pa je generalni pokrovitelj kluba 
postalo Gorenje. Odtlej se klub imenuje Rokometni klub Gorenje 
Velenje. Zametki ženskega rokometnega kluba v Velenju segajo v 
leto 1966. Takrat je na Osnovni šoli Gustava Šiliha športna peda-
goginja Metka Pocajt (zdaj Mahne) zbrala nekaj učenk in jih začela 

Slovesno odprtje 
velenjskega 
kotalkališča  
7. oktobra 1962.

Gradnja 
velenjskega 
kotalkališča leta 
1961.
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uvajati v rokometno igro. Leta 1968 so dekleta postala republiške 
srednješolske prvakinje. V prvi polovici leta 1969 je iz gimnazijske 
ženske rokometne ekipe nastal Ženski rokometni klub Gorenje 
Velenje. Ustanovna skupščina kluba je bila 27. marca 1969 na 
Osnovni šoli Mihe Pintarja Toleda. 

Jeseni leta 1955 je smučarska sekcija Športnega društva Rudar, 
ki jo je vodil Alojz Jevšenak, ob pomoči in načrtih inženirja Stanka 
Bloudka začela graditi skakalnice na hribu ob Velenjskem gradu. 
Otvoritvena tekma na 30–metrski skakalnici je bila že 28. decem-
bra 1955. Pomemben mejnik v razvoju tega športa je nedvomno 
pomenila preplastitev skakalnic s plastično maso, ki je omogočila 
treninge in tekmovanja tudi v poletnem času. 

Planinsko društvo Velenje je bilo ustanovljeno leta 1949, s posta-
vitvijo koče na Paškem Kozjaku poleti leta 1959 pa je bila dana 
tudi osnova za razvoj alpskega smučanja. Smučarske tečaje so si-
cer v Velenju organizirali že leta 1955, leta 1956 pa je smučarska 
sekcija na progi v Lokah pripravila tudi prvo tekmo v veleslalomu. 

Dejavnost sekcije se je z leti seveda širila. Tako je Občinska zveza 
za telesno kulturo že februarja 1964 na Paškem Kozjaku organizi-
rala smučarski tečaj za šestdeset otrok, 7. februarja 1965 pa so na 
progi za Velenjskim gradom organizirali tekmovanje v veleslalomu 
– »prvenstvo mesta Velenje«. Smučarski klub Velenje je bil uradno 
ustanovljen leta 1969. Lahko se pohvali s številnimi uspešnimi 
tekmovalci pa tudi z uspešno organizacijo nekaterih velikih med-
narodnih tekmovanj. 

Tudi košarko so v Velenje prinesli dijaki celjske gimnazije. Leta 
1953 so na travniku pred zadružnim domom uredili primerno igri-
šče s koši in celo tekmovali v celjski podzvezi. Novi objekti v špor-
tnem parku ob jezeru, dograjeni leta 1957, so imeli tudi igrišče za 
košarko. Tako so se možnosti za ta šport precej izboljšale. Mladinci 
so bili okrajni prvaki, člani pa so osvojili drugo mesto, a košarkar-
ska sekcija Športnega društva Rudar je vseeno zamrla. Obnovila 
se je v letu 1961, močneje pa šele leta 1973, ko je bil ustanovljen 
Košarkarski klub Velenje. Središče košarke v Šaleški dolini je bilo 
sicer ves čas v Šoštanju. 

Ob letošnjem 
rudarskem 
prazniku je minilo 
šestdeset let od 
odprtja mestnega 
stadiona ob jezeru 
3. julija 1955.

Stadion ob jezeru 
leta 1955.
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Več kot 2000 ljudi si je 7. oktobra 1962 ogledalo svečano odprtje 
velenjskega kotalkališča, narejenega z udarniškim delom in seve-
da s pomočjo premogovnika. V naslednjih letih se je na kotalka-
lišču odvilo več mednarodnih tekmovanj, na katerih je nastopilo 
precej znanih tekmovalcev iz različnih evropskih držav. 

Atletski klub Velenje, ki je bil uradno ustanovljen leta 1968, je do 
danes nanizal lepo število vrhunskih dosežkov na športnem in tudi 
na organizacijskem področju. Leta 1974 in leta 1989 so v Velenju 
organizirali balkansko prvenstvo v krosu. Leta 1996 so organizirali 
1. mednarodni atletski miting v počastitev rudarskega praznika, 
na katerem so nastopili atleti iz štirih držav, na letošnjem – dvaj-
setem mitingu pa je na velenjskem mestnem stadionu tekmovalo 
okrog 200 atletinj in atletov iz petindvajsetih držav. Decembra 
1999 in decembra 2011 sta bili v Velenju največji atletski tekmo-
vanji doslej, evropski prvenstvi v krosu. 

Z otvoritvijo Delavskega kluba je v Velenju oživela tudi šahovska 
sekcija društva Svoboda, ki je tu dobila svoje prostore. Začetki orga-
niziranega igranja šaha v Velenju segajo v leto 1947, ustanovni obč-
ni zbor Šaleškega šahovskega društva pa je bil 11. decembra 1970. 

Težka atletika (dvigovanje uteži) se je v Velenju prav razmahnila 
šele po letu 1958, ko je treniranje mladih tekmovalcev prevzel 
Ludvik Uranjek. Sam je v tej športni panogi dosegal lepe uspehe že 
med vojno. Težkoatletski klub Rudar je že v šestdesetih letih na-
stopal v zvezni jugoslovanski ligi.

Leta 1974 je bil v Velenju ustanovljen tudi Šaleški teniški klub 
Velenje, ki je vzgojil številne odlične igralke in igralce. 

Velenjski sabljaški klub Rudolf Cvetko je bil uradno ustanovljen 16. 
novembra 1990. 

Namizni tenis so v Šaleški dolini igrali že v letih pred 2. svetov-
no vojno, začetki igranja namiznega tenisa v Velenju pa segajo v 
zgodnja petdeseta leta dvajsetega stoletja. Leta 1961 so v okviru 
Telovadnega društva Partizan ustanovili sekcijo za namizni tenis, 
ki je imela svoje prostore v kletni etaži Doma kulture Velenje. 
Prvo uradno društveno tekmovanje v namiznem tenisu so v 
Velenju pripravili 16. in 17. decembra 1961, ustanovni občni zbor 
Namiznoteniškega kluba Tempo pa je bil 9. maja 1975. Člani kluba 
so se izkazali tudi kot odlični organizatorji, saj so v velenjski Rdeči 
dvorani pripravili že trinajst velikih mednarodnih tekmovanj. 

Veliko uspehov so dosegli tudi velenjski športniki invalidi. Nekateri 
so sodelovali na svetovnih in evropskih prvenstvih ter številnih 
drugih tekmovanjih in osvojili precej medalj. V okviru Društva inva-
lidov Velenje je bila leta 1971 ustanovljena sekcija za šport. 

Kopališče z 
restavracijo 
ob današnjem 
Škalskem jezeru 
na dan odprtja, 14. 
junija 1953.
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Ob Hotelu Paka so leta 1969 začeli z gradnjo štiristeznega avto-
matskega kegljišča, leta 1970 so začeli graditi zimski bazen, ki ga 
je že 6. marca leta 1971 svečano odprl Franc Leskošek – Luka. 
V Šaleku so leta 1973 uredili smučišče, trim stezo smo v Velenju 
dobili ob občinskem prazniku leta 1974, julija 1975 je bilo na 
Trebeliškem prvo motokros tekmovanje. Ob velenjskem bazenu 
so balinarji leta 1981 zgradili balinarsko igrišče (zdaj je balinar-
sko igrišče v Sončnem parku), 13. septembra 1981 je bila na 
Velenjskem jezeru prva »trim regata« z jadralnimi deskami, na ka-
teri je sodelovalo okoli 100 jadralcev iz vse Slovenije.

Velike uspehe so dosegali tudi člani Šaleškega alpinističnega od-
seka iz Velenja. Ivan Kotnik in Franc Verko sta leta 1973 preple-
zala najzahtevnejšo smer Eigerja, Ivan Kotnik pa je bil leta 1979 
in leta 1981 med člani jugoslovanskih himalajskih alpinističnih 
odprav na Mount Everest in Lhotse. 

Leta 1971 je bil ustanovljen Klub vodnih športov Velenje, leta 
1976 Šaleška zveza tabornikov, leta 1981 Balinarski klub Velenje, 
leta 1982 Športno društvo Partizan Škale–Hrastovec ter leta 1990 
Tenis klub AS Velenje. Med klubi, ki se ukvarjajo z borilnimi športi, 
so Karate klub Velenje, ki so ga ustanovili leta 1968, Karate klub 
Tiger, ki so ga ustanovili leta 1994, Judo klub Velenje, ustano-
vljen leta 1963 in leta 1997 ustanovljeni Taekwon-do klub Skala 
Velenje. Zelo uspešno v Velenju že vrsto let deluje tudi strelski 
klub Velenje. Leta 1991 je bilo ustanovljeno Odbojkarsko dru-
štvo Velenje, leta 1992 pa Squash klub Velenje. Istega leta so v 
Velenju ustanovili tudi Konjeniški klub in Klub jadralnih padalcev 
Sky. Leta 1996 je bilo ustanovljeno Kolesarsko društvo Energija, 
v Velenju pa delujejo tudi Badminton klub, Klub podvodnega ho-
keja, Potapljaško društvo, dva golf kluba, Klub deskanja na snegu 
Deska Velenje ter SBK Viharnik Velenje. Seveda je v vseh teh letih 
v Velenju delovalo še veliko drugih uspešnih športnih kolektivov in 
posameznikov, ki so dosegali odlične rezultate, prav tako pa smo 
se Velenjčani večkrat izkazali tudi kot odlični organizatorji velikih 
športnih tekmovanj.

Jezero je v 
petdesetih in 
šestdesetih letih 
20. stoletja v 
Velenje privabljalo 
številne domače 
obiskovalce pa tudi 
turiste iz tujine.

Središče vodnih 
športov je bilo 
nekoč današnje 
Škalsko jezero. 
Tam je bilo urejeno 
kopališče s stolpom 
za skoke v vodo, 
vodno površino 
pa so s pridom 
uporabljali tudi 
veslači.
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Velenjski OLIMPIJCI

Šport je pomembna sestavina mojega življenja že petdeset let. Poleg tega, 
da sem športni navdušenec in da sem bil vrsto let športni delavec, šport 
spremljam in se z njim ukvarjam tudi kot zgodovinar. Zlasti seveda z 
našim, dolinskim. Tako sem v zadnjih letih spisal kar nekaj prispev-
kov o zgodovini šaleških športnih klubov in društev ter pripravil tudi 
priložnostno razstavo o razvoju športne dejavnosti v Šaleški doli-
ni. Ob letošnjem prazniku mestne občine Velenje smo v Muzeju 
Velenje pripravili kratek pregled zgodovine velenjskega športa 
in predstavitev naših najuspešnejših športnikov – udeležencev 
olimpijskih iger. Ker sem kot športni delavec veliko sodeloval s 
športniki, dobro vem, kakšno je njihovo življenje. Njihov svet 
je svet treningov in tekmovanj v domovini in v tujini. Le redko 
so doma, prostega časa skorajda ni. Športni cilji so vedno na 
prvem mestu, vse drugo je pravzaprav nepomembno. Več 
kot razumljivo je, da aktivni športniki le stežka najdejo 
čas za pogovore, fotografiranje, brskanje po spominih. 
Pripraviti predstavitev, kakršne bi si želeli, ni tako eno-
stavno, kot se morda zdi. Zato obsežnejša predstavitev 
velenjskega športa in olimpijcev ostaja med našimi na-
črti za naslednja leta. Športnike bi radi predstavili tudi 
bolj osebno, ne le z njihovimi najvidnejšimi dosežki. Ob 
tem, ko bomo nadaljevali z zbiranjem gradiva o športu 
in športnikih v našem mestu, pa bomo seveda tudi čvr-
sto stiskali pesti. Da bodo publikacije in razstave v pri-
hodnje obsežnejše tudi zato, ker bo Velenje v sloven-
ske olimpijske reprezentance prispevalo še veliko imen.

Damijan Kljajič, Muzej Velenje
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NAJVEČJI USPEHI

 Seul 1988 , Južna Koreja, olimpijske igre, 3. mesto
 ▶ Languedoc – Roussillonu, Francija 1993, mediteranske 
igre, 1. mesto

 ▶ Zagreb 1992, 1993, Evropska liga prvakov, 1. mesto
 ▶ Celje 1994/95 do 1998/99, državno prvenstvo (5x), 
pokalni prvaki (5x)

 ▶ Islandija 1995, svetovno prvenstvo, 2. mesto 
 Atlanta 1996 , ZDA, olimpijske igre (za Hrvaško), 

1. mesto
 ▶ Celje 1996/97, 1997/98 in 1998/99, evropska liga 
prvakov, polfinale 

Rokometni klub Šoštanj
Rokometni klub Borac Banja Luka
Rokometni klub Zagreb
Rokometni klub Celje Pivovarna Laško
Rokometni klub Prule Ljubljana

 Sydney 2000 , Avstralija, 
olimpijske igre (za 
Slovenijo), 8. mesto

 ▶ Ljubljana 2002, državno 
prvenstvo, 1. mesto

 ▶ Ob 60-letnici Rokometne 
zveze Slovenije je bil 
razglašen za najboljšega 
slovenskega levega 
zunanjega igralca v 
zgodovini.

IZTOKPUC
Rokomet
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NAJVEČJI USPEHI

 ▶ Assen, Nizozemska, 1990 - svetovne igre, 4. mesto v 
mestu diska

 Barcelona 1992 , Španija, paraolimpijske igre, 
8. mesto suvanje krogle, 9. mesto met diska, 

 ▶ Berlin, Nemčija 1994, svetovno prvenstvo, 4. mesto v 
peteroboju

 ▶ Nove Mesto nad Metulji, Češka 1995, evropsko 
prvenstvo, 3. mesto v peteroboju

 Atlanta 1996 , ZDA, Paraolimpijske igre, 4. mesto 
peteroboj 

 ▶ Birmingham, Velika Britanija, 1998, svetovno 
prvenstvo, 3. mesto v peteroboju

Atletski klub Velenje
Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske

 Sydney 2000 , Avstralija, paraolimpijske igre, 5. mesto v metu 
diska in peteroboju ter 8. mesto v suvanju krogle

 ▶ Nottwill, Švica 2001, evropsko prvenstvo, 2. mesto v metu 
diska in suvanju krogle ter 3. mesto v peteroboju

 ▶ Lille, Francija 2002, svetovno prvenstvo, 7. mesto suvanje 
krogle

 ▶ Assen, Nizozemska 2003, evropsko prvenstvo, 1. mesto v 
suvanju krogle (nov evropski rekord) in 3. mesto v metu diska

 Atene 2004 , Grčija, paraolimpijske igre, 4. mesto v suvanju 
krogle in 6. mesto v suvanju diska

 ▶ Nosilec državnih rekordov na 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, v 
metu diska in kopja, v suvanju krogle ter v peteroboju.

 ▶ Prejel je naziv najboljšega športnika invalida MO Velenje v 
letu 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 in 2004.

JANEZHUDEJ
Atletika
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NAJVEČJI USPEHI

 Lillehammer 1994 , Norveška, olimpijske igre, smuk 
35. mesto, superveleslalom 22. mesto, v kombinaciji 
11. mesto

 ▶ Sierra Nevada, Španija 1996, svetovno prvenstvo, 
smuk 51. mesto, superveleslalom 41. mesto

 ▶ Muju - Chonjo, Južna Koreja 1997, univerzijada, dve 
1. mesti v superveleslalomu in kombinaciji, 2.mesto  
v smuku in 3. mesto v veleslalomu 

Smučarski klub Velenje

 ▶ Leta 1999 je prejel  
nagrado sklada  
Roka Petroviča. 

MIRANRAUTER
Alpsko smučanje

24 25



NAJVEČJI USPEHI

 ▶ Madžarska 1995, evropsko mladinsko prvenstvo,  
3. mesto na 1500 m

 Sydney 2000 , Avstralija, olimpijske igre, 
19. mesto v štafeti 4 x 400 m

 ▶ Lizbona, Portugalska, 2001, Svetovno dvoransko prvenstvo, 
5. mesto na 800 m

 ▶ Dunaj, Avstrija, 2002, evropsko dvoransko prvenstvo,  
1. mesto na 800 m 

 ▶ München, Nemčija, 2002, evropsko prvenstvo, 1. mesto na 
800 m

 ▶ Madrid, Španija, 2002, svetovni pokal, 3. mesto na 800 m
 ▶ Gent, Belgija, 2002, evropsko dvoransko prvenstvo, 4. mesto 
na 800 m

Atletski klub Velenje

 Atene 2004 , Grčija, olimpijske igre, 3. mesto na 
800 m

 ▶ Budimpešta, Madžarska, 2004, svetovno dvoransko 
prvenstvo, 2. mesto na 800 m

 ▶ Birmingham, Velika Britanija, 2007, evropsko 
dvoransko prvenstvo, 3. mesto na 800 m

 ▶ Batageljeva je večkratna državna rekorderka ter 
svetovna dvoranska rekorderka v teku na 800 m 
s časom 1:55,82 (Dunaj, 2. marec 2002)

 ▶ naziv slovenske športnice leta v letih 2002, 
2003 in 2004

 ▶ naziv najboljše športnice MO Velenje leta 1991, 
1994, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003

 ▶ Leta 2001 je prejela Bloudkovo nagrado za 
vrhunske dosežke v športu.

JOLANDABATAGELJ
Atletika
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NAJVEČJI USPEHI

 ▶ V članski kategoriji je v letih 1999–2007 na turnirjih 
Ženskega teniškega združenja (WTA) zmagala 
štirikrat posamezno in tridesetkrat v dvojicah, na 
turnirjih Mednarodne teniške zveze (ITF) pa šestkrat 
posamezno in devetnajstkrat v dvojicah.

 ▶ V konkurenci mešanih dvojic je zmagala petkrat: 
1999, 2006 in 2010 na turnirjih za grand slam v 
Parizu, 2003 na odprtem prvenstvu ZDA ter 2011 na 
odprtem prvenstvu Avstralije. 

 ▶ Svojo prvo zmago na turnirjih za grand slam v 
ženskih dvojicah je osvojila v Wimbledonu 2. 7. 2011 
skupaj s Čehinjo Kveto Peschke, s katero sta bili 
septembra 2011 na WTA turnirju v Istanbulu izbrani za 
WTA tim leta. 

Teniški klub Velenje

 ▶ Hkrati je v sezoni 2011 pristala na  
1. mestu lestvice dvojic. Na ženski jakostni 
lestvici WTA je bila njena najboljša uvrstitev 
20. mesto (avgusta 2008). Nastopila je na OI 
2000 v Sydneyju (izpadla v 1. krogu), 2004 
v Atenah (izpadla v 2. krogu ter v 1. krogu 
dvojic) in 2012 v Londonu , kjer je bila 
9. v dvojicah

 ▶ Prejela je naziv najboljše športnice v Mestni 
občini Velenje v letih 1995, 1998 in 1999.

 ▶ Leta 1995 je prejela nagrado Sklada Roka 
Petroviča za vrhunske športne dosežke, 
leta 2006 nagrado za športnico leta po 
izboru Društva novinarjev Slovenije 
in leta 2011 Bloudkovo priznanje za 
vrhunske dosežke v športu.

KATARINASREBOTNIK
Tenis
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NAJVEČJI USPEHI

 ▶ Catania, Italija, univerziada, 1997, 16. mesto, 400 m 
ovire

 ▶  Sydney 2000 , Avstralija, olimpijske igre, 29. mesto 
4x400 m štafeta

 ▶ Kranj 2000, državno prvenstvo, 1. mesto, 400 m ovire
 ▶ Velenje 2000, atletski pokal Slovenije, 1. mesto, 
400 m ovire

 ▶ Ottawa-Hull, Kanada, 2001, frankofonske igre,  
9. mesto, 400 m ovire

 ▶ večkratni državni prvak na 400 m ovire
 ▶ večkratni reprezentant v teku na 400 m ovire in 
4x400 m

Atletski klub Velenje

 ▶ naziv najboljšega 
športnika v Mestni 
občini Velenje v letu 
2000

SERGEJŠALAMON
Atletika
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NAJVEČJI USPEHI

 ▶ Karlovac, Hrvaška 1996, Savaria pokal, 2. mesto na 
3000 m

 ▶ Koper 1998, Savaria pokal, 2. mesto na 3000 m
 ▶ Amsterdam, Nizozemska 2001, evropsko prvenstvo za 
mlajše člane, 7. mesto na 3000 m zapreke

 ▶ Velenje 2003, evropski pokal, 1. liga - B sk., 1. mesto 
na 3000 m zapreke 

 Atene 2004 , Grčija, olimpijske igre, 31. mesto na 
3000 m zapreke

 ▶ Osaka, Japonska 2007, svetovno prvenstvo,  
17. mesto v kvalifikacijah na 3000 m zapreke

 ▶ Milano, Italija 2007, evropski pokal, 1. liga - B sk.,  
1. mesto na 3000 m zapreke 

Atletski klub Velenje

 Peking 2008 , Kitajska, 
olimpijske igre, 16. mesto 
na 3000 m zapreke

 ▶ Sofija, Grčija 2009, svetovno 
vojaško prvenstvo,10. mesto 
na 1500 m 

 ▶ Atene, Grčija, 2009, svetovni 
vojaški pokal, 10. mesto 
na 3000 m 

 ▶ Velenje 2011, evropsko 
prvenstvo v krosu, 51. mesto

 ▶ naziv najboljšega športnika 
v Mestni občini Velenje v 
letih 2001, 2002, 2003, 2007 
in 2008

BOŠTJANBUČ
Atletika
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NAJVEČJI USPEHI

 ▶ Z RK Gorenje Velenje je osvojil slovenski pokal leta 
2003.

 ▶ Bil je član slovenske rokometne reprezentance, ki je 
na OI leta 2004 v Atenah  osvojila 11. mesto. 

 ▶ Za slovensko reprezentanco je nastopil na evropskem 
prvenstvu 2004 v Sloveniji, kjer so z reprezentanco 
osvojili srebrno medaljo in je bil proglašen za 
najboljše desno krilo prvenstva.

Rokometni klub Gorenje Velenje
THW Kiel
HB Montpellier

 ▶ Med letoma 2005 in 2009 je igral 
za nemški THW Kiel. Leta 2007 so 
osvojili Ligo prvakov, med letoma 
2006 in 2009 nemško državno 
prvenstvo, med letoma 2007 in 2009 
nemški pokal, v letih 2007 in 2008 
pa še nemški superpokal. 

 ▶ Od sezone 2009/10 je član 
francoskega kluba Montpellier. 
Francoski naslov prvaka je osvojil z 
Montpellierjem trikrat (2010, 2011, 
2012) in francoski pokal petkrat 
(2010, 2011, 2012, 2013 in 2014). 

 ▶ Najboljši desni branilec v Franciji 
leta 2010.

 ▶ Prejel je naziv najboljšega športnika 
v Mestni občini Velenje v letu 2004.

VIDKAVTIČNIK
Rokomet
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NAJVEČJI USPEHI

 ▶ V mladinski reprezentanci je zbral 27 nastopov, pri 
članih pa 104 nastope.

 ▶ Bil je dvakrat državni prvak s Celjem Pivovarno 
Laško in enkrat z Gorenjem Velenje. 

 ▶ Bil je član slovenske rokometne reprezentance, ki je 
na OI leta 2004 v Atenah osvojila 11. mesto.

 ▶ S klubom Celje Pivovarna Laško je leta 2004 postal 
tudi evropski prvak.

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško
Rokometni klub Puerto Sagunto
Rokometni klub Maribor
Rokometni klub Gorenje Velenje

MARKOOŠTIR
Rokomet

36 37



NAJVEČJI USPEHI

 ▶ Santa Caterina, Italija 2005, svetovno prvenstvo,  
24. mesto, veleslalom

 ▶ Sölden, Avstrija 2005, svetovni pokal, 13. mesto, 
veleslalom

 ▶ Lienz, Avstrija 2005, svetovni pokal, 15. mesto, 
veleslalom

 ▶ Aspen, ZDA 2005, svetovni pokal, 15. mesto, 
veleslalom

 Torino 2006 , Italija, olimpijske igre, 9. mesto, 
veleslalom, 45. mesto, superveleslalom

 ▶ Aspen, ZDA 2006, svetovni pokal, 11. mesto, 
veleslalom

 ▶ Panorama, Kanada 2007, svetovni pokal, 8. mesto, 
veleslalom

Smučarski klub Velenje
Smučarski klub Dvornik

 ▶ Val d'Isere, Francija 2009, svetovno 
prvenstvo, 14. mesto, veleslalom

 Vancouver 2010 , Kanada, 
olimpijske igre, 19. mesto, 
veleslalom

 ▶ naziv najboljše športnice v 
Mestni občini Velenje v letih 
2004, 2005, 2006, 2007, 2010

ANADREV
Alpsko smučanje
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NAJVEČJI USPEHI

 ▶ S. Viglio di Marebbe, Italija 2006, svetovni pokal, 
paralelni veleslalom, 1. mesto

 Torino 2006 , Italija, olimpijske igre, paralelni 
veleslalom, 7. mesto

 ▶ Soelden, Avstrija 2007, svetovni pokal, paralelni 
veleslalom, 1. mesto

 ▶ La Molina, Italija 2008, svetovni pokal, paralelni 
slalom, 1. mesto

 Vancouver 2010 , Kanada, olimpijske igre, paralelni 
veleslalom, 8. mesto

 ▶ Telluride 2010, ZDA, svetovni pokal, paralelni 
veleslalom, 1. mesto

SBK Viharnik Velenje
Snowboard klub Medvode

 ▶ Arosa, Švica 2007, 
svetovno prvenstvo, 
1. mesto, paralelni 
veleslalom, 3. mesto, 
paralelni slalom

 Soči 2014 , Rusija, 
olimpijske igre, paralelni 
veleslalom, 6. mesto

 ▶ naziv najboljšega 
športnika v Mestni 
občini Velenje v letu 
2006

ROKFLANDER
Deskanje na snegu
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NAJVEČJI USPEHI

 ▶ Na startu tekem svetovnega pokala je bil 121-krat.
 ▶ Leta 2000 je na mladinskem svetovnem prvenstvu 
v alpskem smučanju v kanadski Mont Sainte-Anne 
osvojil dve srebrni medalji (v veleslalomu in 
kombinaciji).

 ▶ Februarja leta 2001 je v Zakopanih na Poljskem na 20. 
zimski univerzijadi osvojil dve zlati medalji (super 
veleslalom, trojna kombinacija) ter bronasto medaljo 
v slalomu. 

Smučarski klub Unior Celje

 Torino 2006 , Italija, olimpijske 
igre, 19. mesto, slalom

 ▶ V Alta Badii decembra 2007 in 
Kitzbühelu januarja 2009 je s 
petima mestoma v slalomu 
dosegel najvišji uvrstitvi v 
svetovnem pokalu.

 ▶ Najboljši veleslalomski izid je s 
13. mestom dosegel na tekmi 
svetovnega pokala v Val d'Iseru 
decembra 2008.

 Vancouver 2010 , Kanada, 
olimpijske igre

BERNARDVAJDIČ
Alpsko smučanje
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NAJVEČJI USPEHI

 ▶ Logatec 2008, državno prvenstvo,  
1. mesto v SF 6-10

 Peking 2008 , Kitajska, paraolimpijske igre, 7. mesto 
v namiznem tenisu

 ▶ Laško 2009, mednarodno odprto prvenstvo Slovenije, 
3. mesto v SF 9-10

 ▶ Logatec 2010, državno prvenstvo, 2. mesto v SF 9
 ▶ Piestany, Slovaška 2010, mednarodni turnir, 3. mesto 
v SF 9

 ▶ Bayreuth, Nemčija 2011, mednarodno tekmovanje,  
4. mesto v SF 9

 ▶ Cluj-Napoca, Romunija 2011, mednarodno 
tekmovanje, 3. mesto v SF 9

Namizno teniški klub Spin Šoštanj
Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje

 ▶ Piestany, Slovaška 
2011, mednarodni 
turnir, z Rusinjo Raisso 
Tchebaniko v skupini 
8-10, 4. mesto

 ▶ Logatec 2012, državno 
prvenstvo, 1. mesto 
v SF 9

 ▶ naziv najboljše 
športnice v Mestni 
občini Velenje v letu 
2008

JOLANDABELAVIČ
Namizni tenis
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NAJVEČJI USPEHI

 ▶ Almeria, Španija 2005, sredozemske igre, plavanje 4 x 
200 m prosto 5. mesto, 100 m prosto 12. mesto, 
50 m prosto 14. mesto

 ▶ Izmir, Turčija 2005, univerzijada, 29. mesto 
na 50 m prosto

 ▶ Ravne na Koroškem 2006, absolutno prvenstvo 
Slovenije, 2. mesto na 50 m prosto in na 100 m prsno

 ▶ Bangkok, Tajska 2007, univerzijada, 27. mesto 
na 200 m prosto 

 ▶ Maribor 2008, člansko prvenstvo Slovenije 1. mesto, 
50 m, 100 m in 200 m prosto, 100 m in 200 m mešano, 
100 m prsno, 100 m delfin

Plavalni klub Velenje

 ▶ Kranj 2008, absolutno 
prvenstvo Slovenije,  
2. mesto, 50 m, 100 m 
in 200 m prosto 

 Peking 2008, Kitajska, 
olimpijske igre, 43. mesto 
na 50 metrov in 44. mesto 
na 100 metrov

 ▶ Pescara, Italija 2009, 
sredozemske igre, 4 x 100 m 
mešano 4. mesto, 4 x 200 m
prosto 4. mesto, 100 m 
prsno 6. mesto, 100 m 
prosto 9. mesto, 200 m 
prosto 9. mesto

NINASOVINEK
Plavanje
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NAJVEČJI USPEHI

 ▶ Štrbske Pleso, Slovaška 2009, mladinsko svetovno 
prvenstvo, srednja skakalnica, 4. mesto

 ▶ Liberec, Češka 2009, svetovno prvenstvo, velika 
skakalnica, 26. mesto

 ▶ Liberec, Češka 2009, svetovno prvenstvo, srednja 
skakalnica, 38. mesto

 ▶ Val di Fiemme, Italija 2009, svetovni pokal, velika 
skakalnica, 25. mesto

 ▶ Schonach, Nemčija 2010, svetovni pokal, srednja 
skakalnica, 29. mesto

Smučarsko skakalni klub Velenje 

 Vancouver 2010 , Kanada, 
olimpijske igre, 37. mesto, 
velika in mala skakalnica

 Soči 2014 , Rusija, olimpijske 
igre, 33. mesto, velika 
skakalnica in 10 km teka in 34. 
mesto na mali skakalnici 
in 10 km teka

GAŠPERBERLOT
Nordijsko smučanje
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NAJVEČJI USPEHI

 ▶ Zermatt, Švica 2005, mladinsko svetovno 
prvenstvo, paralelni veleslalom, 2. mesto

 ▶ Nendaz, Švica 2007, svetovni pokal, paralelni 
slalom, 12. mesto

 ▶ La Molina, Španija 2008, svetovni pokal, paralelni 
slalom, 14. mesto

 ▶ Gangwon, Južna Koreja 2009, svetovno 
prvenstvo, paralelni slalom, 21. mesto 

 ▶ Telluride, ZDA 2009, svetovni pokal, paralelni 
veleslalom, 14. mesto

Klub deskanja na snegu Deska Velenje

 Vancouver 2010 , Kanada, 
olimpijske igre, paralelni 
veleslalom, 27. mesto

 ▶ Stoneham, Kanada 2013, 
svetovno prvenstvo, paralelni 
slalom, 22. mesto

 ▶ Carezza, Italija 2013, svetovni 
pokal, paralelni slalom,  
9. mesto

 Soči 2014 , Rusija, olimpijske 
igre, paralelni slalom  
23. mesto, paralelni 
veleslalom 24. mesto

GLORIAKOTNIK
Deskanje na snegu
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ROKMARGUČ

NAJVEČJI USPEHI

 ▶ Zermatt, Švica 2005, mladinskem svetovnem 
prvenstvu, paralelni veleslalom, 2. mesto

 ▶ Furano, Japonska 2007, svetovni pokal, paralelni 
veleslalom, 3. mesto

 ▶ Bad Gastein, Avstrija 2008, svetovni pokal, 
paralelni slalom, 3. mesto

 Vancouver 2010 , Kanada, olimpijske igre, 
paralelni veleslalom, 23. mesto

 ▶ La Molina, Španija 2011, svetovno prvenstvo, 
paralelni veleslalom, 2. mesto, paralelni slalom, 
3. mesto 

 ▶ Moskva, Rusija 2011, svetovni pokal, paralelni 
slalom, 2. mesto

 ▶ Quebec, Kanada 2013, svetovno 
prvenstvo, paralelni slalom,  
1. mesto

 ▶ Arosa, Švica 2013, svetovni pokal, 
paralelni veleslalom, 1. mesto 

 Soči 2014 , Rusija, olimpijske igre, 
paralelni veleslalom 5. mesto, 
paralelni slalom 12. mesto

 ▶ Kreischberg, Avstrija 2015, svetovno 
prvenstvo, paralelni slalom,  
3. mesto

 ▶ 3. mesto v skupnem seštevku 
svetovnega pokala v paralelnem 
veleslalomu v sezoni 2012/2013

 ▶ Bloudkova nagrada za 
vrhunske športne dosežke v 
letu 2014

 ▶ naziv najboljšega športnika v 
Mestni občini Velenje v letih 
2011, 2013 in 2014

SBK Viharnik Velenje

Deskanje na snegu
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NAJVEČJI USPEHI

 ▶ Suhl, Nemčija 2007, evropsko prvenstvo, ekipno SH2,  
1. mesto, 2. mesto 

 ▶ Zagreb, Hrvaška 2010, svetovno prvenstvo, ekipno SH2, 
3. mesto 

 ▶ Alicante, Španija 2011, svetovni pokal, zračna puška stoje 
(R4), 1. mesto

 ▶ Antalya, Turčija 2012, svetovni pokal, 1. mesto v 
padajočih tarčah in v disciplini zračna puška leže,  
2. mesto zračna puška stoje

 ▶ nosilec svetovnega rekorda 706,8 krogov, kar je najvišji 
rezultat v svetovnem neinvalidskem in invalidskem 
strelstvu

Strelsko društvo Mrož Velenje

 London 2012 , Velika 
Britanija, paraolimpijske igre,  
2. mesto v streljanju z 
zračno puško stoje

 ▶ Alicante, Španija 2013, 
evropsko prvenstvo, zračna 
puška stoje R4, 3. mesto

 ▶ Suhl, Nemčija 2014, 
svetovno prvenstvo,  
3. mesto posamično v 
disciplini padajoče tarče 
(SH2) in 2. mesto z ekipo

 ▶ Osijek, Hrvaška 2015, 
svetovni pokal, 1. mesto z 
zračno puško stoje

 ▶ Bloudkova plaketa za leto 2013 
 ▶ naziv najboljšega športnika invalida v 
Mestni občini Velenje v letih 2010, 2011, 
2012, 2013 in 2014

FRANČEKGORAZDTIRŠEK
Streljanje
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NAJVEČJI USPEHI

 ▶ Bogogno, Italija 2008, svetovno prvenstvo, 9. mesto 
kronometer

 London 2012 , Velika Britanija, paraolimpijske igre, 
11. mesto v kronometru in 24. mesto v cestni vožnji

 ▶ Beograd, Srbija 2013, evropski pokal, 1. mesto v 
kronometru

 ▶ Piacenza, Italija 2015, kronometer, 3. mesto, cestna 
vožnja, 4. mesto

 ▶ Vratna, Slovaška 2015, cestna vožnja, 3. mesto
 ▶ Elzach, Nemčija 2015, svetovni pokal, 14. mesto, 
kronometer

 ▶ Nottvil, Švica, 2015, svetovno prvenstvo, 18. mesto 
kronometer, 20. mesto, cestna vožnja

Kolesarsko društvo Energija Velenje  
Kolesarsko društvo Alpe Kamnik

Kolesarjenje

ROMANPONGRAC
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MARJANJELENKO
Nordijsko smučanje

NAJVEČJI USPEHI

 ▶ Hinterzarten, Nemčija 2010, mladinsko svetovno 
prvenstvo, velika skalnica, 2. mesto 

 ▶ Otapää, Estonija 2011, mladinsko svetovno 
prvenstvo, sprint, 1. mesto

 ▶ Otapää, Estonija 2011, mladinsko svetovno 
prvenstvo, mala skakalnica, 2. mesto

 ▶ Ramsau, Avstrija 2012, svetovni pokal, velika 
skakalnica, 10. mesto

 ▶ Lillehammer, Norveška 2012, svetovni pokal, 
mala skakalnica, 5. mesto

 ▶ Val di Fiemme, Italija 2013, svetovno prvenstvo, 
mala skakalnica, 7. mesto 

Smučarsko skakalni klub Velenje

 ▶ Chaux-Neuve, Francija 
2013, svetovni pokal, velika 
skakalnica, 8. mesto

 ▶ Kuusamo, Finska 2013, 
svetovni pokal, velika 
skakalnica, 10. mesto

 Soči 2014 , Rusija, 
olimpijske igre,  
16. mesto na veliki 
skakalnici in 10 km teka 
in 21. mesto na mali 
skakalnici in 10 km teka

 ▶ naziv najboljšega 
športnika v Mestni občini 
Velenje za leto 2012
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TIM KEVINRAVNJAK
Deskanje na snegu

NAJVEČJI USPEHI

 ▶ Valmalenco, Italija 2011, mladinsko svetovno 
prvenstvo, 2. mesto v snežnem žlebu

 Innsbruck 2012 , Avstrija, mladinske olimpijske 
igre, 2. mesto v snežnem žlebu

 ▶ Sierra Nevada, Španija 2012, mladinsko svetovno 
prvenstvo, 1. mesto v snežnem žlebu

 ▶ Erzurum, Turčija 2013, mladinsko svetovno 
prvenstvo, 2. mesto v snežnem žlebu

 ▶ Chiesa, Italija 2014, mladinsko svetovno 
prvenstvo, 1. mesto v snežnem žlebu

Klub deskanja na snegu Deska Velenje

 Soči 2014 , Rusija, 
olimpijske igre,  
8. mesto v snežnem 
žlebu

 ▶ Kreischberg, Avstrija 
2015, svetovno 
prvenstvo, 3. mesto 
v snežnem žlebu
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NASTJAGOVEJŠEK

NAJVEČJI USPEHI

 London 2012 , Velika Britanija, olimpijske igre, 
28. mesto, 100 prosto

 Nandžing 2014 , Kitajska, mladinske olimpijske igre, 
3. mesto, 50 m delfin 

 ▶ Na absolutnem prvenstvu Slovenije za leto 2014 na 
Ravnah na Koroškem je osvojila osem 1. mest v 
disciplinah 50 m in 100 m prosto ter 50 m in 100 m 
delfin in odplavala 6 absolutnih rekordov Slovenije.

 ▶ Na državnem prvenstvu 2015 v Kranju je zasedla  
1. mesto na 50 in 100 m delfin ter 50 m prosto in 
3. mesto na 100 m prosto. 

 ▶ naziv najboljše 
športnice v Mestni 
občini Velenje v letih 
2012, 2013 in 2014

Plavalni klub Velenje

Plavanje
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V Velenju od leta 1992 deluje Športno rekreacijski zavod Rdeča 
dvorana, ki opravlja javno službo na področju športa in rekreacije. 
Zavod upravlja z občinskimi športnimi objekti in vodi ter usklajuje 
različne dejavnosti na področju športa in rekreacije. Med te dejav-
nosti med drugim sodijo načrtovanje in gradnja javne športne in-
frastrukture, organiziranje, izvajanje, posredovanje, spodbujanje in 
spremljanje športnih in rekreativnih prireditev in tekmovanj ter iz-
vajanje in spremljanje izvajanja občinskih in nacionalnih programov 
s področja športa in rekreacije. 

Javni zavod Rdeča dvorana opravlja tudi strokovna in finančna ter 
administrativna opravila za Športno zvezo Velenje. 

Športna zveza Velenje je občinska športna zveza, ki je nastala iz 
Zveze telesno kulturnih organizacij in v sedanji organizacijski obli-
ki deluje od leta 1991. Športna zveza Velenje združuje in povezu-
je športna društva in klube, ki delujejo na območju mestne obči-
ne Velenje, ter usklajuje njihovo delo, propagira športno dejavnost 
med občani, spodbuja usposabljanje strokovnih kadrov za delo v 
športu, pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju 
športa mladih in športne rekreacije, pomaga vzpostavljati pogoje za 
doseganje vrhunskih rezultatov, organizira različne športne aktiv-
nosti ter razvija in krepi stike z drugimi športnimi zvezami ter soro-
dnimi organizacijami. Trenutno Športna zveza Velenje združuje 55 

klubov in društev. Športna zveza Velenje v sodelovanju z Mestno 
občino Velenje vsako leto pripravi prireditev Športnik leta in izda 
bilten, v katerem so predstavljeni dosežki najboljših velenjskih 
športnikov v preteklem letu. Prav tako v sodelovanju z Mestno 
občino Velenje športna zveza vsako leto ob občinskem prazniku 
na Titovem trgu pripravi prireditev, v okviru katere se predstavi 
več kot 25 klubov in društev. Športna zveza Velenje z Olimpijskim 
komitejem Slovenije že pet let pripravlja tudi »Mini olimpijado«, 
ki se je udeležujejo učenci 1., 2. in 3. razredov osnovnih šol. 
Velenjski športni klubi in društva redno sodelujejo tudi pri orga-
nizaciji otroških počitniških programov, med katerimi so Športne 
počitnice za vse, Športni tabor Zmaga Kuštrina in smučarski te-
čaji na Golteh. Športna zveza izvaja tudi program športne vzgoje 
mladih, organizira plavalne tečaje ter koordinira programe Mali 
sonček, Zlati sonček in Krpan. Športna zveza Velenje je nosilka 
Regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja 
športnih zvez ter opravlja svetovalne in druge naloge za obči-
ne Velenje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob 
Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki in Šoštanj.

RDEČA DVORANA VELENJE
Šaleška cesta 3, 3320 VELENJE
Telefon: 03 898 74 00
Fax: 03 898 74 07
E-pošta: info@srz-rdeca-dvorana.si
Splet: www.srz-rdeca-dvorana.si

ŠPORTNA ZVEZA VELENJE
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
Telefon: 03 897 54 10
E-pošta: sportnazveza.velenje@gmail.com
Splet: www.sportnazvezavelenje.si

ŠPORTNO REKREACIJSKI 
ZAVOD RDEČA DVORANA 
VELENJE IN ŠPORTNA 
ZVEZA VELENJE
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RDEČA
DVORANA

BAZEN
VELENJE

Rdeča dvorana je največji pokriti vadbeni in prireditveni prostor v Velenju. Dvorana 
dimenzij 66x66 metrov je bil zgrajena leta 1975. Od takrat je bila že večkrat preno-
vljena, nazadnje leta 2003. Skupna tlorisna površina objekta, ki je namenjen športnim 
aktivnostim, znaša 4325 kvadratnih metrov, kar omogoča, da lahko v dvorani hkrati 
vadi sedem različnih vadbenih skupin iz različnih športnih panog. Od septembra do 
maja je Rdeča dvorana vsak dan v tednu zasedena po 16 ur.
Dvorana ima dva nivoja. V pritličju so uporabnikom na voljo 1600 kvadratnih metrov 
velik parter, tribune za tisoč obiskovalcev, plezalna stena, garderobe za športnike, 
sodnike in rekreativce ter sanitarije, tam pa so tudi pisarniški, skladiščni in servisni 
prostori. Na galerijo so umeščeni igrišča za badminton, tenis in namizni tenis, vadišči 
za golf in squash, mali dvorani za borilne veščine in aerobiko, prostor za zimsko in 
kondicijsko vadbo, garderobe in skladiščni prostori. 
Obod dvorane ponuja prostore, ki so namenjeni Mladinskemu centru Velenje ter raz-
ličnim poslovnim dejavnostim. Poleg športnih gosti Rdeča dvorana tudi številne druge 
prireditve, na primer koncerte, razstave in maturantske plese. 

Pokriti bazen Velenje je bil zgrajen leta 1971. Leta 1984 je dobil nov del, v letih 
2006/2007 pa je bil bazen temeljito prenovljen in razširjen. Danes velenjski pokriti 
bazen obsega 375 kvadratnih metrov vodnih površin in lahko hkrati sprejme sto 
kopalcev. Razdeljen je v tri tematske sklope: mali (5x12 m; globina od 0,80 do 
1,20 m; temperatura vode 30 stopinj Celzija; podvodne masažne šobe, podvodna 
razsvetljava) in veliki bazen (12,5x25 m; globina 1,80 m; temperatura vode 27 do 
28 stopinj Celzija), fitnes studio (kardio naprave, izotonične naprave, žoga, vadba 
na tleh, klopi za večnamensko uporabo, stojala s prostimi utežmi) in savna center 
(finska, turška in infra savna).
Pokriti bazen Velenje je od oktobra do julija odprt vse dni v tednu od 10. do 22. ure.
Pokriti bazen Velenje, Kopališča cesta 2, 3320 Velenje
Telefon: 03 897 02 04 ali 041 650 578
E-pošta: info@srz-rdeca-dvorana.si 
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MESTNI
STADION
Mestni stadion je največji odprti vadbeni prostor v Velenju. Zgrajen je bil leta 1955, 
potem pa večkrat dograjen oziroma prenovljen. Danes kompleks mestnega stadio-
na sestavljajo: glavno travnato igrišče, ki ga obdaja atletska steza z osmimi proga-
mi, pokrita tribuna s 1864 sedeži, manjši fitnes za potrebe športnikov, garderobe, 
objekt za hrambo športne opreme in strojev za vzdrževanje, igrišče z umetno travo, 
pomožno travnato igrišče, igrišče z umetno travo za mali nogomet oziroma roko-
met ter asfaltno igrišče za košarko. Mestni stadion Velenje obratuje skozi vse leto, 
in sicer od 8. do 20. ure.

KOTALKALIŠČE

VELEFIT

Velenjsko kotalkališče je bilo zgrajeno leta 1962. Veliko je približno 18.000 kva-
dratnih metrov, sestavljajo pa ga trije deli: glavna ploščad kotalkališča s tribuno, 
spremljajoči objekt (garderobe, sanitarije, shramba) in krožna steza. Mestna občina 
Velenje je v obdobju 2005–2007 poskrbela za preplastitev glavne ploščadi z asfal-
tom, ureditev igrišča za mali nogomet oziroma rokomet ter košarkarskega igrišča. 
Ob kotalkališču so bili v zadnjih letih zgrajeni še balinišče in dve igrišči za odbojko. 
Od leta 2013 na kotalkališču v zimskem času obratuje Drsališče Velenje, ki ga v 
sezoni obišče okoli 20 tisoč ljudi.

Sodoben »street workout« park v parku pri Gimnaziji Velenje je primeren za ljudi 
vseh starosti, ki želijo preizkusiti in izboljšati svoje fizične zmogljivosti. Vadite lahko 
s pomočjo mobilne aplikacije V–FIT, ki vam svetuje, katere vaje so primerne za vas, 
vam daje navodila in omogoča spremljanje napredka. Aplikacija je na voljo v trgovi-
nah za mobilne platforme iOS in Android.
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VELENJSKI     KLUBI IN DRUŠTVA
s področja športa
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ATLETSKI KLUB VELENJE 
Cesta na jezero 7,
3320 Velenje
telefon: 03 891 9030
e-mail: akvelenje@t-2.net 
www.ak-velenje.si

AVTO MOTO TURING KLUB 
VELENJE
Rudniška cesta 3, 3320 Velenje   
telefon: 03 897 1030
fax: 03 897 1031
e-mail: info@amtklub-velenje.si 
www.amtklub-velenje.si 

AVTO KLUB V-RACING VELENJE
Rudarska cesta 1, 3320 Velenje
telefon: 03 897 0480
fax: 03 897 0481
e-mail: info@vracing.info

BALINARSKO ŠPORTNO 
DRUŠTVO VELENJE 
PREMOGOVNIK
p. p. 52, 3320 Velenje
telefon: 041 745 225
e-mail: voglar.zeljko@gmail.com 

DRUŠTVO ZA REKREACIJO  
SBK VIHARNIK VELENJE
Cesta Simona Blatnika 11,  
3320 Velenje
telefon: 041 630 548
fax: 03 705 9119
e-mail: makler@siol.net

DRUŠTVO TABORNIKOV  
ROD JEZERSKI ZMAJ
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
telefon: 041 670 831
e-mail: rjz@rutka.net
www.rjz.rutka.net

DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN 
VELENJE
Kardeljev trg 5, 3320 Velenje
telefon: 041 202 642
fax: 059 020 208
e-mail: dbvvelenje@gmail.com
www.dbvvelenje

DRUŠTVO INVALID KONOVO
Konovska cesta 21, 3320 Velenje
telefon: 064 170 086
e-mail: bracic.host@gmail.com
e-mail: tanjacas@gmail.com

DURASPORT 
DRUŠTVO LJUBITELJEV 
VZDRŽLJIVOSTNIH ŠPORTOV
Podkraj 10 g, 3320 Velenje
telefon: 070 708 605

GOLF KLUB VELENJE
Cesta Simona Blatnika 26,  
3320 Velenje
telefon: 03 898 1930
fax: 03 898 1942
e-mail: marko.mavec@erico.si
e-mail: matjaz.meza@e-cono.si
golfportal.info

HOKEJSKI KLUB VELENJE
Lipa 12, 3320 Velenje
telefon: 041 602 986
e-mail: matjaz1novak@gmail.com
www.hkv.si

JUDO KLUB VELENJE
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
telefon: 041 776 199
fax: 03 491 1958
e-mail: zdenko.slatnar@gmail.com
www.judo-klub-velenje.si

KARATE KLUB TIGER VELENJE
Jenkova ulica 14, 3320 Velenje
telefon: 051 307 053
e-mail: kktiger@t-2.net
www.kktiger.com

KLUB JADRALNIH PADALCEV 
SKY VELENJE
Gregorčičeva 1, 3320 Velenje
telefon: 051 399 426
e-mail: bider.david@gmail.com

KLUB TAJSKEGA BOKSA 
VELENJE
Efenkova cesta 1, 3320 Velenje
telefon: 070 830 791
e-mail: cujkez@gmail.com
www.ktb-velenje.com

KOŠARKARSKI KLUB VELENJE
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
telefon: 031 393 413
e-mail: ales.dremel@rlv.si

KARATE KLUB SHOTOKAN 
VELENJE
Jenkova 37, p. p. 39, 3320 Velenje
telefon: 031 389 372
e-mail: joze.hudales@guest.arnes.si
www.shotokan-velenje.si

KONJENIŠKI KLUB VELENJE
Škale 111, 3320 Velenje
telefon: 031 393 365
e-mail: kkvelenje@gmail.com
www.kk-velenje.si

KARATE KLUB VELENJE
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
telefon: 031 829 252
e-mail: matjaz.cesar1@gmail.com
www.karateklub-velenje.si

Objavljeni so klubi in društva, ki so člani Športne zveze Velenje in/ali je njihova dejavnost 
sofinancirana iz proračuna Mestne občine Velenje.



72 73

KLUB VODNIH ŠPORTOV 
VELENJE
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
telefon: 031 887 751
e-mail: info@kvs-velenje.si
www.kvs-velenje.si

KOLESARSKO DRUŠTVO 
ENERGIJA VELENJE
Aškerčeva 5, 3320 Velenje
telefon: 041 523 061
e-mail: bor.roman@gmail.com 

KLUB DESKANJA NA SNEGU 
DESKA VELENJE
Cesta II/25, 3320 Velenje
telefon: 041 635 305, 041 352 818
fax: 03 586 5951
e-mail: pkotnik@gmail.com gorazd.
kralj@gmail.com
www.kds-deska.si

MEDOBČINSKO DRUŠTVO 
INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE
Kersnikova 13, 3320 Velenje
telefon: 03 897 16 13
fax: 03 587 4668
e-mail: mdivelenje.40@gmail.com
www.mdi.velenje.si

NOGOMETNI KLUB RUDAR
Cesta na jezero 7, 3320 Velenje
telefon: 03 891 9013
fax: 03 891 9014
e-mail: nk.rudar.velenje@t-2.net
www.nkrudar.com

NAMIZNO TENIŠKI KLUB TEMPO 
VELENJE
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
telefon: 041 368 727
fax: 03 897 5411
e-mail: skoberne.jan@gmail.com 
www.ntk-tempo.velenje.si

NOGOMETNO DRUŠTVO  
ŠKALE - ŽNK
Škale 39 a, 3320 Velenje
telefon: 041 602 993
telefon: 070 858 567
fax: 03 891 9014
e-mail: znk.rudarskale@gmail.com
www.rudarskale.si

ODBOJKARSKO DRUŠTVO 
VELENJE
Titov trg 2, 3320 Velenje
telefon: 041 635 206
e-mail: bojan.campa@velenje.si

PADALSKI KLUB  
ADRENALINA SPORT VELENJE
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
telefon: 03 587 09 71
e-mail: erjavec.borut@gmail.com

PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE 
Prešernova 22 d, 3320 Velenje
Telefon: 03 587 1134
e-mail: planinsko.drustvo.velenje@siol.net
www.pd.velenje.si

PIKADO KLUB STRELA VELENJE
Koroška 2 a, 3320 Velenje
telefon: 041 660 866
fax: 059 936 560
e-mail: pikado_klub.strela@siol.net

PLAVALNI KLUB VELENJE
Kopališka cesta 1, 3320 Velenje
telefon: 031 568 975
e-mail: marko.primozic1@guest.arnes.si
www.plavalniklub-velenje.si

PLANINSKO DRUŠTVO  
VINSKA GORA
Vinska Gora 31 b, 3320 Velenje
telefon: 031 239 693
e-mail: pd.vinska.gora@gmail.com
www.pd-vg.velenje.si

PLANINSKO DRUŠTVO  
ŠKALE HRASTOVEC
Škale 85b, 3320 Velenje
telefon:  041 568 063
e-pošta: zvone.miklavzina@gmail.com

ROKOMETNI KLUB  
GORENJE VELENJE
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
telefon: 03 898 6440
fax: 03 898 6443
e-pošta: office@rk-gorenje.com
www.rk-gorenje.com

RIBIŠKA DRUŽINA VELENJE
Cesta na jezero 7 b, 3320 Velenje
telefon: 059 948 077
e-mail: rd.velenje@siol.net
www.rd-velenje.si

SABLJAŠKI KLUB  
RUDOLF CVETKO VELENJE
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
telefon: 041 724 217
e-mail: aleksander.mravljak@gmail.com
www.sablanje-velenje.com

SMUČARSKO SKAKALNI  
KLUB VELENJE
Stari trg 3, p. p. 205, 3320 Velenje
telefon: 041 723 877
e-mail: bogdan.plaznik@esotech.si
www.skijump-velenje.si

STRELSKO DRUŠTVO  
MROŽ VELENJE
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
telefon: 051 614 411
e-mail: sdmroz@hotmail.com
www.sd-mroz.velenje.si

SMUČARSKI KLUB VELENJE
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
telefon: 051 307 006
e-mail: david.decosta@skvelenje.si
www.skvelenje.si

SQUASH KLUB VELENJE
Bevče 8 d, 3320 Velenje
telefon: 051 213 098
e-mail: aleksander.vihar@amis.net
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ŠALEŠKI TENIŠKI KLUB 
Cesta Simona Blatnika 24, p. p.172, 
3320 Velenje
telefon: 03 586 6466
fax: 059 142 522
e-mail: tenis.jezero@gmail.com

ŠALEŠKI ALPINISTIČNI ODSEK
Šaleška cesta 3, p.p. 28,  
3320 Velenje
telefon: 040 471 988
e-mail: alen.marinovic@gmail.com
www.saleskiao.com

ŠALEŠKI BRIDGE KLUB VELENJE
Cesta talcev 2 a, 3325 Šoštanj
telefon: 031 729 509
e-mail: info@sbk.si
www.sbk.si

ŠALEŠKI GOLF KLUB VELENJE
Koroška 65, 3320 Velenje
telefon: 041 37 90 58

ŠALEŠKA ZVEZA TABORNIKOV – 
REGIONALNA SKAVTSKA ZVEZA 
VELENJE
p. p. 28, 3320 Velenje
telefon: 041 200 232
e-mail:antondecosta@yahoo.com

ŠAHOVSKI KLUB VELENJE
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje
telefon: 03 586 1868

ŠPORTNO DRUŠTVO  
X SPORTS VELENJE
Župančičeva ulica 14, 3320 Velenje
telefon: 041 373 400
e-mail: info@xsports.si
www.xsports.si

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠKALE
Škale 85 b, 3320 Velenje
telefon: 031 650 421
e-mail: stane.jevsenar@telemach.net

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO 
BUSHIN VELENJE
Uriskova ulica 44, 3320 Velenje
telefon: 051 264 005
e-mail: aikido.bushin.velenje@gmail.com
www.aikido-velenje.blogspot.com

ŠPORTNO DRUŠTVO ZA 
TAKTIČNE IGRE KOBRA VELENJE
Šenbric 36, 3320 Velenje
e-mail: ackobra@gmail.com

ŠPORTNO NOGOMETNO 
DRUŠTVO VELENJE
Aškerčeva cesta 1 a, 3320 Velenje
e-mail: sndvelenje@gmail.com

TAEKWON-DO KLUB SKALA 
Goriška cesta 51, 3320 Velenje
telefon: 041 244 020
fax: 01 300 7464
e-mail: taekwondoklub.velenje@siol.net
www.taekwondo-klub.velenje.si 

TRIATLON KLUB VELENJE
Gubčeva cesta 20, 3320 Velenje
telefon: 041 334 028
e-mail: mitja.tasler@gmail.com
www.trivelenje.com

VEGAN GREGOR 
ZASEBNI ŠPORTNI DELAVEC
Goriška cesta 45, 3320 Velenje
telefon: 031 347 044
e-mail: gregor.vegan@gmail.com
www.sportnasola.net

ŽENSKI ROKOMETNI KLUB 
VELENJE
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
telefon: 031 868 633
e-mail: zrk.velenje@gmail.com
www.zrk-velenje.si



URA NAZIV KRAJ ORGANIZATORKOLEDARČEK   PRIREDITEVob
občinskem
prazniku
2015

V koledarčku prireditev ob občinskem 
prazniku so objavljeni podatki, znani 
do 12. septembra 2015.  
Pridržujemo si pravico do sprememb.

Aktualne informacije najdete na spletu: 
www.velenje.si, na FB in Twitterju.

Avgust
URA NAZIV KRAJ ORGANIZATOR

21. AVGUST 2015

18.00 Večeri v amfiteatru: Plesni 
dan s Plesno šolo Spin

Velenjska 
promenada

Mestna občina Velenje in 
Plesna šola Spin

22. AVGUST 2015

11.00 29. spominsko srečanje 
borcev, planincev in članov 
veteranskih združenj

Graška gora Združenje borcev za 
vrednote NOB Velenje, 
Planinsko društvo Velenje, 
Območno združenje 
veteranov vojne za 
Slovenijo Velenje, 
Območna zveza slovenskih 
častnikov Velenje, 
Policijsko veteransko 
društvo Sever za celjsko 
območje, odbor Velenje, 
Društvo brigadirjev Velenje 
ter Muzej Velenje

24. – 28. AVGUST 2015

Podjetniško potepanje - 
poletni turistično-podjetniški 
kamp

Kamp Velenje Mestna občina Velenje in 
SAŠA inkubator

25. AVGUST 2015

19.00 Večeri v amfiteatru: 
Zaključek citrarskega 
festivala – koncert Tanje 
Lončar

Velenjska 
promenada

Mestna občina Velenje in 
Festival Velenje

27. AVGUST 2015

16.00 Tekmovanje v kegljanju s 
kroglo na vrvici

Športni park 
Šentilj

KS Šentilj

18.00 Slavnostna seja v počastitev 
krajevnega in farnega 
praznika

Športni park 
Šentilj

KS Šentilj

28. AVGUST 2015

15.00 Športne igre, turnir v šahu, 
pohod do Velunje peči

Športno igrišče 
Paka 

ŠD Paka in KS Paka

16.00 Odprtje prenovljenih cestnih 
odsekov v Vinski Gori

nasproti bivšega 
gostišča Jovan v 
Črnovi

Mestna občina Velenje in 
KS Vinska Gora 

17.00 Dalmatinski večer Stari trg KS Staro Velenje

18.00 Jadranske igre - polfinale Velenjska plaža Mestna občina Velenje in 
Adria events

29. AVGUST 2015

10.00 Ta veseli dan z M dance Mestno otroško 
igrišče

Mestna občina Velenje, 
M dance in Medobčinska 
zveza prijateljev mladine 
Velenje

15.00 Pokaži, kaj znaš; razvitje 
praporja DU Paka, srečanje 
krajanov KS Paka 

Dom krajanov 
Paka

DPM Paka in KS Paka

14.00
▼ 

1.00

Prireditev ob krajevnem 
prazniku

Stari trg KS Staro Velenje

8.00
▼ 

20.00

Paddle the lake 2015 ZOO Station, 
Velenjsko jezero

ZOO Station
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September
4. SEPTEMBER 2015

18.00 Koncert: Velenje po domače Titov trg Mestna občina Velenje

5. SEPTEMBER 2015

8.00 Mestna tržnica s 
spremljevalnim programom

Atrij Centra Nova Mestna občina Velenje 
– TIC, Turistična zveza 
Velenje in Presta Prestiž 
Velenje

14.00 Športne igre krajanov Športno igrišče 
Pesje 

KS Pesje in ŠD Pesje

8. SEPTEMBER 2015

17.00 Odprtje razstave 
Moje mesto, rad te imam …

Vila Bianca Društvo šaleških 
likovnikov

9. SEPTEMBER 2015

19.30 Ciklus pogovorov ob 
55-letnici Doma kulture 
Velenje 
Zgodbe neke hiše: dramski 
igralec Marko Mandić 

Dom kulture 
Velenje, mala 
dvorana ali Oder 
pod magnolijami

Festival Velenje

10. SEPTEMBER 2015

17.00 Odprtje novozgrajenega 
zadrževalnika meteornih 
voda na Gorici

Nad blokom 
Goriška 57

KS Gorica in Mestna 
občina Velenje

11. SEPTEMBER 2015

12.00 Slavnostno odprtje čistilnih 
naprav Grmov vrh, Mazej in 
Čujež

Čistilna naprava 
Grmov vrh

Mestna občina Velenje, 
Občina Šoštanj, Občina 
Šmartno ob Paki, 
Komunalno podjetje 
Velenje in Esotech

19.00 Podelitev priznanj in 
nagrad XIV. mednarodnega 
Lirikonfesta Velenje 2015

Vila Bianca Ustanova Velenjska 
knjižna fundacija

12. SEPTEMBER 2015

9.00 Rokodelska tržnica v Starem 
Velenju

Staro Velenje Mestna občina Velenje – 
TIC in KS Staro Velenje

9.00
▼ 

11.00

Dan odprtih vrat Mestne 
občine Velenje

Sejna dvorana 
Mestne občine 
Velenje

Mestna občina Velenje

10.00 Na obisku pri velenjskih 
gasilcih in policistih, 
tematsko vodenje za občane

zbirno mesto: 
pred Gasilskim 
domom Velenje

Mestna občina Velenje 
– TIC

10.00 Turistično vodenje po Velenju 
s kolesom (Evropski teden 
mobilnosti)

zbirno mesto:  
TIC Velenje

Mestna občina Velenje v 
sodelovanju z Mladinskim 
odborom Turistične zveze 
Velenje

13. SEPTEMBER 2015

8.00 Tekma ob občinskem 
prazniku MO Velenje

Ribiški dom 
Velenje (pri 
Škalskem jezeru)

Ribiška družina Velenje

14.30 Mlinarska nedelja v dolini 
mlinov

Vovkov mlin v 
dolini mlinov

TD Vinska Gora in 
soorganizatorji

15. SEPTEMBER 2015

16.00 Odprtje razstave in pogovor 
o mastodontu in nekdanjih 
Škalah 

Velenjski grad Muzej Velenje in Društvo 
REVIVAS Škale

17.00 Županov sprejem za 
novorojence

Mladinski hotel 
Velenje

Mestna občina Velenje

16. SEPTEMBER 2015

9.00
▼ 

15.00

Dan brez avtomobila 
(Evropski teden mobilnosti)

Rudarska cesta Mestna občina Velenje s 
soorganizatorji

16.00 Odprtje prenovljene Jenkove 
ceste

Jenkova cesta (pri 
avtobusni postaji)

Mestna občina Velenje 
in Osnovna šola Antona 
Aškerca

17.00 »S starimi kolesi naokrog« 
(Evropski teden mobilnosti)

Vrtec Lučka Mestna občina Velenje in 
Vrtec Lučka

18.00 Predstavitev knjige Šaleški 
gradovi viteza Gadolle

Velenjski grad Knjižnica Velenje in Muzej 
Velenje
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17. SEPTEMBER 2015

16.00 Tekmovanje v ruskem 
kegljanju in pikadu

pred sedežem MČ 
Levi breg – vzhod 
(Kardeljev trg 7)

Društvo upokojencev 
Šalek

18.00 Razglasitev Savinjsko-
zasavske gazele 2015

Hotel Paka Dnevnik, d. d.

18.00 Predavanje Življenje v 
novem mestu: Velenje in 
njegove urbane identitete 
1945–1960 

Velenjski grad Muzej Velenje in Šaleško 
muzejsko in zgodovinsko 
društvo

18. SEPTEMBER 2015

17.00 Proslava ob občinskem 
prazniku

Dom kulture 
Velenje

Mestna občina Velenje

18.30 Koncert ob prazniku mestne 
občine Velenje: Jure Pukl 
kvartet in Pihalni orkester 
Premogovnik Velenje

Titov trg Mestna občina Velenje

19. SEPTEMBER 2015

9.00 4. rekreativno kolesarjenje in 
pohod na Paški Kozjak

Kamnolom Paka Mestna občina Velenje v 
sodelovanju s TIC Velenje, 
Triatlon klubom Velenje in 
ZŠAM Velenje

9.00 Velenje se predstavi in Tek 
očkov

Titov trg Mestna občina Velenje in 
Športna zveza Velenje

9.00 2. meddruštveni turnir v 
pikadu v okviru občinskega 
praznika

Dom krajanov 
Konovo

Društvo Invalid Konovo

10.00
▼ 

13.00

Praznovanje ob 34-letnici 
Mestne četrti  
Levi breg - vzhod

Kardeljev trg MČ Levi breg - vzhod

17.00 Vesela jesen parkirišče pred 
KS Gorica oz. novi 
prostori KS  
(v primeru dežja)

KS Gorica

19.00 Pikado turnir za pokal  
KS Šalek

Gasilski dom 
Šalek

KS Šalek

19.00 Veliki koncert ob občinskem 
prazniku – Jelena Rozga 

Titov trg Mestna občina Velenje

19. – 27. SEPTEMBER 2015

Teden atletike Mestni stadion 
Velenje

Evropska atletska zveza, 
Balkanska atletska zveza, 
Atletska zveza Slovenije, 
Mestna občina Velenje in 
Atletski klub Velenje

20. SEPTEMBER 2015

8.00 Budnica ob občinskem 
prazniku

Titov trg Mestna občina Velenje

10.00 Tekmovanje v pripravljanju 
golaža, pasulja in “šaleške 
župe”

pri tržnici v Šaleku KS Šalek

10.00
▼

18.30

Pikin otvoritveni družinski 
dan

TRC Jezero Festival Velenje s 
soorganizatorji pod 
pokroviteljstvom Mestne 
občine Velenje

14.00 Praznik KS Vinska Gora in 
prevzem novega vozila PGD 
Vinska Gora

na igrišču pri šoli KS Vinska Gora 

21. SEPTEMBER 2015

16.00 Družinsko kolesarjenje s Piko 
(Evropski teden mobilnosti)

zbirno mesto: 
Čolnarna Jezero

Mestna občina Velenje, 
Festival Velenje

23. SEPTEMBER 2015

17.30 Županov sprejem prvošolcev pri Beli dvorani 
(Pikin festival)

Mestna občina Velenje

24. SEPTEMBER 2015

16.00 Nogometna tekma  
s predstavniki Slovenske 
vojske

pomožno igrišče 
pri Konjeniškem 
klubu Velenje

Mestna občina Velenje 

17.00 Odprtje nove razstave: 
Velenjski olimpijci

Galerija na 
prostem  
(pri Pošti Velenje)

Mestna občina Velenje in 
Muzej Velenje
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25. SEPTEMBER 2015

19.00 Prireditev ob krajevnem 
prazniku

Dom krajanov 
Bevče

KS Bevče

17.00 Odprtje Podjetniškega centra 
Standard

Podjetniški center 
Standard

Mestna občina Velenje in 
SAŠA inkubator

25. – 27. SEPTEMBER 2015

Jesenski podjetniški vikend Podjetniški center 
Standard 

Mestna občina Velenje in 
SAŠA inkubator

26. SEPTEMBER 2015

17.00 Tekmovanje za naj mlado 
kmetico in mladega 
gospodarja 2015

Večnamenski dom 
Vinska Gora 

Mestna občina Velenje, 
ČZD Kmečki glas in 
Društvo podeželskih žena 
Šaleška dolina

17.00 Zaključna slovesnost  
26. Pikinega festivala in 
koncert skupine Zmelkoow

TRC Jezero, 
Kapitanov oder

Festival Velenje s 
soorganizatorji pod 
pokroviteljstvom Mestne 
občine Velenje

18.00 Prireditev ob zaključju del 
v KS Konovo in podelitev 
priznanj

Dom krajanov 
Konovo

KS Konovo

27. SEPTEMBER 2015

17.00 Prireditev ob 30-letnici 
igranja na harmoniko 
Roberta Goterja

Dom kulture 
Velenje

Glasbena šola Goter in 
Mestna občina Velenje

29. SEPTEMBER 2015

19.30
in 

22.00

Predpremiera celovečernega 
filma Psi brezčasja

Kino Velenje MC Velenje in Lignit 

30. SEPTEMBER 2015

19.00 Odprtje prenovljene Galerije 
Velenje

Galerija Velenje Mestna občina Velenje in 
Galerija Velenje

Oktober
1. OKTOBER 2015

12.00 Odprtje novih prostorov 
Centra ponovne uporabe

Podjetniški center 
Standard

Mestna občina Velenje, 
Center ponovne uporabe

18.00 Županov sprejem za starejše Dom kulture 
Velenje

Mestna občina Velenje

2. OKTOBER 2015

11.00
▼

18.00

Promenada okusov Velenjska 
promenada

Mestna občina Velenje, 
Festival Velenje, Mladinski 
center Velenje in 
Turistična zveza Velenje

3. OKTOBER 2015

8.00 Očiščevalna akcija zbirno mesto: 
Titov trg

Mestna občina Velenje

8.00
▼

13.00

Jesenski sejem Cankarjeva ulica Festival Velenje

9.00 Podjetno Velenje Titov trg Mestna občina Velenje in 
SAŠA Inkubator

15.00 Srečanje krajanov Bevč, 
starejših od 70 let

Dom krajanov 
Bevče

KS Bevče

5. OKTOBER 2015

18.00 Županov sprejem za učitelje 
in vzgojitelje

Dom kulture 
Velenje

Mestna občina Velenje

7. OKTOBER 2015

18.00 Županov sprejem za gasilce, 
pripadnike CZ in sistema ZIR

Dom kulture 
Velenje

Mestna občina Velenje

20. OKTOBER 2015

19.00 Velenjčani pod arkadami, 
premiera dokumentarnega 
filma

velika dvorana 
Kina Velenje

Studio Mozaik in Muzej 
Velenje
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MESTNA OBČINA VELENJE
 ▶ Titov trg 1, 3320 Velenje
 ▶ Telefon: (03) 896 1600 
 ▶ Faks: (03) 896 1654 
 ▶ Brezplačna telefonska številka: 080 88 09
 ▶ info@velenje.si 
 ▶ www.velenje.si

Uradne ure
 ▶ ponedeljek od 8. ure do 14.30 
 ▶ torek od 8. ure do 14.30
 ▶ sreda od 8. do 17. ure 
 ▶ petek od 8. do 13. ure

 KONTAKTI,, 
 URADNE URE, 

BELEŽKA
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