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Leto 2020 si bomo gotovo vsi dobro zapomnili. Izbruh novega ko-
ronavirusa je nedvomno zaznamoval in v precejšnji meri spreme-
nil življenje ljudi po vsem svetu. Pri nas, v Velenju, pa smo se ob 
tem soočili vsaj še z dvema težkima preizkušnjama: z negotovo-
stjo in strahom, ki so ju med občanke in občane prinesle napovedi 
o množičnem odpuščanju v Gorenju, ter z žalostjo in bolečino ob 
smrti našega dolgoletnega župana Bojana Kontiča. Za župana je 
bil prvič izvoljen leta 2010, pred tem pa je že vse od leta 1998 
opravljal delo podžupana. Veliko je stvari, za katere mu gre zahva-
la, marsikaj ima Velenje po njegovi zaslugi.

Vsekakor je ogromno prispeval tudi k vsemu tistemu, kar se je 
kot dobra plat slabih stvari ponovno pokazalo letos: ko gre zares, 
v Velenju znamo stopiti skupaj, ko je potrebna pomoč, v Velenju 
pomagamo. Velenje je torej še vedno mesto, prepoznavno tudi po 
tem, da smo v njem doma ljudje, ki cenimo, spoštujemo, ohra-
njamo in živimo vrednote, kakršne so tovarištvo, solidarnost, 
sodelovanje ter odgovornost do soljudi in do skupnosti. Tudi ob 
razglasitvi epidemije in z njo povezanih ukrepov, ki so bili za vse 
nas nova in nikakor ne enostavna izkušnja, se je izkazalo, kako 
pomembno je živeti v dobro organizirani in sodelovalni skupno-
sti. Kar osemnajst zavodov, društev in drugih organizacij ter ena-
indvajset posameznikov smo avgusta navedli v dopisu Upravi 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki nas je pozvala k 
oddaji predlogov za prejemnike spominskega znaka za požrtvo-
valnost v boju proti COVID-19.

Kakor smo v preteklosti v knjižicah, ki smo jih izdali ob občinskem 
prazniku, že predstavili organizacije, ki v naši občini delujejo na 
področju športa in kulture, tokrat predstavljamo organizacije, ki 
so bile v preteklih mesecih zaradi posebnih razmer še posebej 
izpostavljene; organizacije, ki nam pomagajo ohranjati dve verje-
tno najpomembnejši vrednoti, za zaščito katerih si v tem letu še 
posebej prizadevamo: zdravje in socialno varnost vsakega in vseh 
v naši lokalni skupnosti.

V tem letu marsikaj teče drugače, kot smo bili vajeni doslej. Tudi 
knjižica, ki jo Mestna občina Velenje zdaj že devet let zapored 
pripravi ob občinskem prazniku, letos prihaja v vaše nabiralnike 
nekoliko kasneje kot leta poprej. Običajno je bil namreč njen se-
stavni del tudi koledar prazničnih prireditev, letos pa temu ni tako, 
saj je bilo dogodkov manj kot kdaj prej in so bili tudi drugače pri-
pravljeni – skladno z vsemi ukrepi in priporočili, ki se jih moramo 
držati, če želimo prispevati k preprečevanju nadaljnjega širjenja 
novega koronavirusa, ter se, kolikor se sami lahko, obvarovati 
pred boleznijo.

Tako vam letos ob tem, ko vam čestitam ob prazniku Mestne ob-
čine Velenje, želim predvsem, da ostanete zdravi in tudi to, da vsi 
mi ostanemo srčni tudi naprej!

In hvala vsem, ki vedno znova potrjujete, da Velenje je mesto 
s srcem!

Spoštovani 
občanke
in občani,
dragi Velenjčanke
in Velenjčani!

Peter Dermol
podžupan v začasnem opravljanju funkcije

župana Mestne občine Velenje
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Zavodi,
društva in
druge organizacije

Mestna občina Velenje omogoča ali podpira 
delovanje številnih ustanov in tudi posameznikov, 
katerih pomena se še posebej zavemo, ko nas 
doletijo nesreča, bolezen, stiska. Takrat je največ 
vredno, če vemo, na koga se obrniti, kdo nam lahko 
pomaga. Na zadnjih straneh te knjižice boste  našli 
skoraj šestdeset naslovov ustanov in društev, ki 
so med nami zato, ker nam hočejo in znajo biti 
v podporo in pomoč, ko ju potrebujemo. Seveda 
se lahko vedno, ko se soočite s kakšno težavo, 
obrnete tudi neposredno na Mestno občino Velenje. 
Sodelavke in sodelavci občinske uprave so vedno 
na voljo za pogovor, ustrezne informacije in nasvet.
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NAZIV ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE MESTNE OBČINE VELENJE

NASLOV Titov trg 1, 3320 Velenje

TELEFON 051 303 530, 041 793 645

E-POŠTA // SPLET www.velenje.si/o-velenju/zascita-in-resevanje

Strokovne službe Mestne občine Velenje so že v času 
pred razglasitvijo epidemije v Sloveniji spremljale šir-
jenje virusa in bolezni COVID-19 po svetu ter načrto-
vale sklic štaba Civilne zaščite Mestne občine Velenje 
sredi marca. Prav tako je velenjska civilna zaščita že 
pred razglasitvijo epidemije poskrbela za nabavo in 
prevzem osnovne zaščitne opreme. Razglasitev epi-
demije je pomenila tudi aktivacijo štaba civilne zaščite 
ter načrta zaščite in reševanja. Štab civilne zaščite se 
je sestal ob aktiviranju državnega načrta zaščite in re-
ševanja 13. marca in sprejel nekaj sklepov. Poveljnik 
štaba je sprejel sklep o aktiviranju občinskega načrta 
zaščite in reševanja, štab pa še dodaten sklep, s kate-
rim je bilo v skladu z usmeritvami regijskega štaba, da 
naj štab zaradi zagotavljanja varnosti članov ne deluje 
v enem prostoru, določeno, da bo štab deloval v ope-
rativni zasedbi. To je pomenilo, da so člani štaba, ki so 
zaposleni v občinski upravi, redno delovali za potrebe 
štaba, o aktivnostih pa so redno poročali poveljniku 

Civilna zaščita
štaba Civilne zaščite Mestne občine Velenje. V času trajanja epidemi-
je je štab sprejemal pomembne odločitve, poveljnik pa je izdajal vse 
potrebne odredbe. V veliko pomoč delu štaba je bila celotna občinska 
uprava. Ves čas izrednih razmer je civilna zaščita skrbela za ustrezne 
delovodnike, vzpostavila je vse dežurne kontaktne številke ter kon-
taktni elektronski naslov, ki so bili na voljo občankam in občanom, 
prav tako pa je preko njih tekla redna vsakodnevna komunikacija z 
regijskim štabom. Štab velenjske civilne zaščite je bil ves čas v stiku 
tudi z javno gasilsko službo, Zdravstvenim domom Velenje, Policijsko 
postajo Velenje ter Medobčinsko inšpekcijo, redarstvom in varstvom 
okolja. V času epidemije je velenjski štab civilne zaščite nekajkrat 
vpoklical tudi pripadnike službe za podporo, zaposlene v občinski 
upravi, ki so pomagali pri razdeljevanju zaščitne opreme, označevanju 
in zapiranju javnih površin (otroška in športna igrišča, klopi, igrala), 
prevozu posteljnine v čistilnico in podobnem. Največ dela in največ 
klicev zaskrbljenih občanov je bilo po vsaki novi uredbi vlade ter po 
vladnih tiskovnih konferencah, ko se je pojavljalo veliko novih vpra-
šanj in nedorečenosti. Posebej zahtevno pa je bilo, ko je bilo potrebno 
dobesedno čez noč poskrbeti za varovanje in popolno oskrbo vseh, ki 
so bili nenapovedano nastanjeni v karanteno v Hotel Paka. Delo civil-
ne zaščite je ves čas epidemije teklo gladko in usklajeno. Iz evidenc 
štaba je razvidno, da je v času epidemije v aktivnostih povezanih z 
njo, sodelovalo 2.142 Velenjčank in Velenjčanov, pripadnikov štaba 
Civilne zaščite Mestne občine Velenje, službe za podporo in drugih 
sestavov civilne zaščite, zaposlenih v občinski upravi, Medobčinski 
inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja, Komunalnem podjetju Velenje, 
Podjetju za urejanje prostora, gasilcev ter prostovoljcev Območnega 
združenja Rdečega križa, Karitas in drugih humanitarnih organizacij.
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Nepričakovana 
vzpostavitev karantene 
v Hotelu Paka je bila 
posebna preizkušnja 
za celotno lokalno 
skupnost, ki pa smo jo 
opravili z odliko.



NAZIV DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

NASLOV Kidričeva 23, 3320 Velenje

TELEFON 03 8988 402

E-POŠTA // SPLET info@domvelenje.si // www.dom-velenje.si/dvo/

Dom za varstvo odraslih Velenje že 44 let v svoje za-
vetje sprejema ljudi, stare 65 let in več, nekaj pa je v 
domu nastanjenih tudi mlajših, potrebnih pomoči in 
oskrbe. Dom za varstvo odraslih Velenje so stanovalci 
pred leti poimenovali Hiša s srcem. Dejstvo je, da je 
takšna hiša za lokalno skupnost izjemno pomembna. 
Ne le zaradi osnovne dejavnosti, ki jo opravlja, temveč 
tudi zato, ker se ob izpolnjevanju svojega poslanstva 
povezuje domala z vsemi ustanovami, zavodi, društvi, 
šolami in drugimi institucijami v Mestni občini Velenje 
pa tudi izven njenih meja. V času epidemije novega 
koronavirusa je bilo življenje v domu po eni strani – 
kar se izvajanja storitev tiče – povsem enako kot si-
cer, po drugi pa vendar zelo drugačno. Zaposleni so 
dosledno sledili vsem usmeritvam, ki so jih prejemali 
z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti, ministrstva za zdravje in Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, četudi so novosti prihajale 
skorajda vsak dan, včasih tudi večkrat dnevno. V času 

Dom za varstvo 
odraslih Velenje

epidemije je moral dom popolnoma zapreti vrata za vse obiskovalce 
ter spremeniti tudi režim kuhanja in razdeljevanja hrane po naročilu 
Mestne občine Velenje. V Domu za varstvo odraslih namreč kuhajo 
tudi tople obroke za socialno šibke občanke in občane. V času epide-
mije se je število razdeljenih toplih obrokov skorajda podvojilo, zato 
se je dom v času karantene za uporabo kuhinje, v kateri so pripra-
vljali obroke za zunanje uporabnike, dogovoril z Osnovno šolo Mihe 
Pintarja Toleda. Tudi tako so skušali zaščititi stanovalce in gotovo je 
tudi to prispevalo, da v domu vse do danes niso zabeležili nobene 
okužbe. Srčno upajmo, da tako ostane tudi v prihodnje!
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V Domu za varstvo odraslih Velenje 
deluje tudi javna kuhinja, s pomočjo 
katere Mestna občina Velenje omogoča, 
da lahko vsak občan pride vsaj do 
enega toplega obroka na dan. V času 
epidemije se je število uporabnikov 
javne kuhinje skoraj podvojilo.



NAZIV »INVALID« DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH IN OSEB 
Z INVALIDNOSTJO KONOVO

NASLOV Konovska cesta 21, 3320 Velenje

TELEFON 041 210 189

E-POŠTA // SPLET bracic.host@gmail.com /// www.zveza-invalid.si/zveza/

Uporabniki programov Društva Invalid Konovo so 
gibalno ovirani, osebe z invalidnostjo, osamljeni 
starejši in mlajši, člani Društva Invalid Konovo in 
pomoči potrebni občani Mestne občine Velenje. 
Programe in dejavnosti v društvu načrtujejo tako, 
da kar najbolj ustrezajo potrebam in željam upo-
rabnikov. Tako so v času epidemije prešli na in-
dividualne dejavnosti, ki so omogočale druženje 
manjših skupin s pomočjo telefonov in uporabe 
spletnih medijev. V času karantene so vzpostavili 
tudi svojo spletno stran. Visoka udeležba uporab-
nikov v vseh programih in veliko število sodelu-
jočih prostovoljcev potrjujejo, da društvo uspešno 
odgovarja na izzive, s katerimi se srečujejo inva-
lidi, starejši, osamljeni in drugi pomoči potrebni. 
Med drugim v Društvu Invalid Konovo pripravlja-
jo športne in rekreacijske programe, prilagojene 
invalidom, humanitarne akcije in druge človeko-
ljubne dejavnosti, kakršni sta tudi razdeljevanje 

Društvo
Invalid Konovo

podarjene hrane ter banka hrane. Prostovoljci, člani društva, se 
zato, da so njihovi programi res kvalitetni, tudi ves čas dodatno 
izobražujejo in usposabljajo.
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Člani Društva Invalid Konovo poleg 
članov Društva upokojencev Velenje in 
Medobčinskega društva invalidov že vrsto let 
sodelujejo v vseslovenskem projektu Donirana 
hrana in skrbijo, da viški hrane iz trgovin 
pridejo do ljudi, ki hrano potrebujejo.



NAZIV Društvo upokojencev Velenje

NASLOV Kidričeva cesta 9 a, 3320 Velenje

TELEFON 03 587 1258, 064 296 252

E-POŠTA // SPLET du.velenje@gmail.com // www.posrcumlad.si/velenje

V času tako imenovane koronakrize je veliko dela 
opravilo tudi Društvo upokojencev Velenje. Svoje 
dejavnosti so sproti prilagajali razmeram, vsi prosto-
voljci, ki delujejo pod okriljem društva, pa so zelo od-
govorno sprejeli pobudo vodstva in skušali članom 
društva ponuditi čim več podpore in pomoči. Ker dru-
ženje v živo ni bilo mogoče, so stike s člani ohranjali 
s pomočjo telefonov. Pogovarjali so se z njimi ter jim 
pošiljali sporočila z nasveti, informacijami, vzpodbu-
dami. Kadar je bilo to potrebno in izvedljivo, so članom 
lajšali življenje v težkih razmerah tudi z obiski. V času 
karantene so se pokazale dodatne potrebe starejših. 
Bilo je več povpraševanja po prehranskih paketih in 
toplih obrokih ter po pomoči na domu; več ljudi kot 
običajno je čutilo stisko in osamljenost. Društvo upo-
kojencev Velenje se je zato povezalo z Mladinskim 
centrom Velenje ter njegovo prostovoljsko skupi-
no Udarnik. Tako so lahko svojim članom ponudi-
li bistveno več pomoči. V času epidemije je Društvo 

Društvo
upokojencev Velenje

upokojencev Velenje pripravilo tudi delavnice preko aplikacije ZOOM 
in kar trikrat tedensko delilo donirano hrano na sedežu društva, če je 
bilo treba, pa so jo starostnikom dostavljali tudi na dom. Ob izbruhu 
epidemije je društvo med člane razdelilo več kot šest tisoč zaščitnih 
mask; od tega so jih več kot 500 izdelali sami.
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V društvu upokojencev 
so svoje znanje, 

spretnosti in čas ob 
izbruhu epidemije 

namenili tudi 
izdelovanju zaščitnih 

mask, ki so jih razdelili 
med svoje člane.



NAZIV LEKARNA VELENJE

NASLOV Vodnikova 1, 3320 Velenje

TELEFON 03 8981 880

E-POŠTA // SPLET info@lekarna-velenje.si // www.lekarna-velenje.si

V razmerah, kakršna je epidemija, je nemotena pre-
skrba občank in občanov z zdravili ter drugimi izdel-
ki za ohranitev in krepitev zdravja zelo pomembna. 
V Lekarni Velenje so z dejavnostmi za preprečevanje 
širjenja nalezljive bolezni pričeli že precej pred uradno 
razglasitvijo epidemije. Njihovi ukrepi so temeljili na 
navodilih ministrstva za zdravje in Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje. Ker so zaposleni v javnih le-
karnah ob epidemiji ena najbolj izpostavljenih skupin, 
so vsem pravočasno zagotovili priporočeno zaščitno 
opremo (maske, rokavice in zaščitna očala), na iz-
dajne pulte pa so namestili zaščitna stekla. Posebno 
pozornost so namenili tudi razkuževanju prostorov in 
delovnih površin. Ob vhode v lekarne so namestili na-
vodila za obiskovalce, s katerimi so opozarjali na ob-
vezno razkuževanje rok, nošenje mask in ohranjanje 
primerne medsebojne razdalje. Zaradi zagotavljanja 
varnosti so uvedli posamično vstopanje obiskoval-
cev, ki so ga ti dobro sprejeli tudi zato, ker posamično 

Lekarna Velenje
vstopanje omogoča tudi več zasebnosti. Ob prvih objavah novic o 
bolezni COVID-19 v severni Italiji so ljudje poleg živil in higienskih 
pripomočkov začeli nabavljati tudi večje količine zdravil za samoz-
dravljenje in izdelkov za krepitev imunskega sistema. Do pomanjka-
nja teh v Velenju ni prišlo, težave pa so se pojavile pri zagotavljanju 
zadostnih zalog zaščitnih mask, razkužil in zaščitnih rokavic, a so v 
Lekarni Velenje sčasoma uspeli zagotoviti tudi zadostne količine za-
ščitnih sredstev. Zaposleni v Lekarni Velenje so v času epidemije svoje 
delo opravljali vestno in mirno ter dokazali, da se zavedajo, kako po-
memben je njihov poklic v kriznih razmerah.
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Lekarna Velenje ima v Velenju 
štiri poslovalnice. Tudi v času 
izrednih razmer poskrbijo, da 
občanke in občani brez težav 

pridejo do zdravil in medicinskih 
pripomočkov, ki jih potrebujejo.



NAZIV Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja

NASLOV Kopališka 3, 3320 Velenje

TELEFON 03 896 1744

E-POŠTA // SPLET www.velenje.si

V času epidemije je medobčinsko redarstvo svoje 
naloge opravljalo neprekinjeno. Med drugim so skla-
dno z Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in 
zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v 
Republiki Sloveniji redno nadzirali javne površine. V ta 
namen so v sodelovanju s policijo organizirali kom-
binirane patrulje. Redarji so ves čas epidemije skrbeli 
tudi za zaporo in urejanje prometa pri Zdravstvenem 
domu Velenje, kjer je bilo potrebno razporejati in 
usmerjati ljudi, ki so prihajali na testiranje. To nalogo 
še vedno opravljajo in jo bodo, dokler bo to potrebno. 
Medobčinska inšpekcija je v času epidemije obravna-
vala prijave iz svoje pristojnosti ter opravljala redne 
mesečne kontrole na področju ravnanja s komunalni-
mi odpadki. Bilo je nekaj primerov, ki so jih v reševa-
nje odstopili Zdravstvenemu inšpektoratu Republike 
Slovenije.

Medobčinska inšpekcija, 
redarstvo 
in varstvo okolja
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Redarji skrbijo, 
da testiranje na 
prisotnost novega 
koronavirusa v 
Zdravstvenem 
domu Velenje teče 
mirno in varno.



NAZIV Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (MZPM)

NASLOV Aškerčeva cesta 21, 3320 Velenje

TELEFON 03 897 7540

E-POŠTA // SPLET mzpm.velenje@vilarozle.si // www.vilarozle.si

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je hu-
manitarna, nevladna, prostovoljska organizacija, ki z 
različnimi programi in projekti prispeva k višji kako-
vosti življenja otrok, mladostnikov in družin ter se 
zavzema za uveljavljanje njihovih interesov in potreb 
pa tudi za zaščito njihovih pravic. Pod okriljem zve-
ze deluje štirinajst društev prijateljev mladine. Veliko 
dela in različnih akcij, ki lepšajo in lajšajo vsakdanjik 
otrok in družin, opravijo s pomočjo več kot 300 pro-
stovoljcev. Epidemija novega koronavirusa je marca 
letos prekinila tudi številne izobraževalne in preven-
tivne programe, ki jih zveza pripravlja za osnovne šole 
in vrtce. Nemoteno je tekla le bralna značka. Ko se 
je izkazalo, da vrtci ne bodo smeli organizirati varstva 
otrok za starše, ki so morali v službo tudi v času, ko 
je večina preživljala dneve doma, je zveza na pobu-
do Mestne občine Velenje s pomočjo prostovoljcev 
organizirala varstvo otrok na domu. Potrebovali so 
ga predvsem zaposleni v zdravstvu in trgovini. V tem 

Medobčinska zveza 
prijateljev mladine 
Velenje

času je Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje začela tudi z 
zbiranjem rabljenih računalnikov, saj so zaznali, da je med nami ve-
liko otrok, ki nimajo primerne opreme za učenje od doma. Akcija je 
bila uspešna; do konca maja so zbrali in v sodelovanju z velenjskimi 
šolami razdelili 36 stacionarnih in prenosnih računalnikov. Čez pole-
tje so osnovnošolcem iz socialno šibkih družin podarili še deset ra-
čunalnikov, v začetku septembra pa ponovno deset. Število družin, 
ki se za pomoč obrnejo na Medobčinsko zvezo prijateljev mladine 
Velenje, je zaradi epidemije močno naraslo. Zveza je s pomočjo do-
nacije Mestne občine Velenje v višini pet tisoč evrov in drugih donacij 
(Pošta Slovenije, Aparati, d. o. o. …), pred začetkom šolskega leta 
poleg šolskih torb in različnih šolskih potrebščin številnim otrokom 
in mladostnikom kupila tudi delovne zvezke, plačala letne vozovnice 
za prevoz v šolo in jim pomagala pri nakupu oblačil. Prav tako bo zve-
za poskrbela še za nakup nekaj računalnikov, da bodo osnovnošolci 
in srednješolci iz socialno šibkih družin v enakopravnem položaju z 
vrstniki tudi, če bo zaradi slabše epidemiološke slike pouk spet tekel 
na daljavo. V času epidemije so s pomočjo donatorjev v Vili Rožle, kjer 
ima sedež Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, pripravili 
in razdelili tudi 150 paketov s hrano in čistili. Številnim družinam so 
plačali položnice, ki jih družine same niso zmogle, razdelili pa so tudi 
bone za nakup hrane, saj je bila poraba hrane v času karantene v šte-
vilnih družinah večja kot sicer, prihodki pa manjši.
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Če imate 
računalnik, ki ga 
ne uporabljate 
več, ga podarite 
Medobčinski zvezi 
prijateljev mladine 
Velenje. Tam bodo 
poskrbeli, da bo 
računalnik prišel 
do otroka, ki ga 
nujno potrebuje.



NAZIV Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda

NASLOV Kidričeva cesta 21, 3320 Velenje

TELEFON 03 898 3360

E-POŠTA // SPLET tajništvo@mpt-velenje.si // www.mpt-velenje.si

Poslanstvo velenjskih osnovnih šol je v prvi vrsti se-
veda zagotavljanje kvalitetnega vzgojno-izobraže-
valnega procesa, a naše šole se dejavno vključujejo 
tudi v siceršnje življenje lokalne skupnosti. Ob pojavu 
epidemije novega koronavirusa so bile šole med tisti-
mi ustanovami, ki so morale svoj način dela najbolj 
korenito spremeniti. Za najstarejšo velenjsko osnovno 
šolo, Osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda, je to pomeni-
lo tudi odpoved oziroma odlog niza prireditev in dru-
gih dejavnosti, s katerimi so želeli zaznamovati šest-
desetletnico. Kljub temu so 25. maja, na dan, ko je bil 
pred šestimi desetletji položen šolski temeljni kamen, 
pripravili kratek film, v katerem so učenci in učitelji 
skupaj zapeli spodbudno pesem Dober dan, življenje, 
ki jo sicer izvaja pevka Ditka. Učitelji in drugi zaposleni 
v šolah so se v spremenjenih razmerah izjemno izka-
zali in šolsko leto uspešno pripeljali do konca, ob tem 
pa so odgovarjali tudi na druge izzive, ki so jih prine-
sle izredne razmere. Tako so na primer v prostorih 

Osnovna šola Mihe 
Pintarja Toleda

kuhinje Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda v odličnem sodelovanju z 
Domom za varstvo odraslih Velenje vzpostavili razdelilnico kosil ve-
lenjske javne kuhinje. Prav tako se je šola za čas poletnih počitnic 
z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje in Mestno občino 
Velenje dogovorila, da bo zagotavljala dopoldansko varstvo otrok, a 
do tega zaradi premalo prijavljenih ni prišlo.
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Iz Osnovne 
šole Mihe 
Pintarja Toleda 
tudi v težkih 
časih pošiljajo 
optimistična 
sporočila: »Dober 
dan, življenje!«



NAZIV Policijska postaja Velenje

NASLOV Žarova cesta 4, 3320 Velenje

TELEFON 03 898 6100

E-POŠTA // SPLET pp_velenje.puce@policija.si // www.policija.si

Zaposleni v policiji so zaščitnih sredstev vajeni že iz 
vsakdanjega dela, saj pogosto uporabljajo balistične 
jopiče, včasih pa tudi čelade in še kaj drugega, s čimer 
ob nevarnem delu zavarujejo svoje zdravje in življe-
nje. Kljub temu pa so se morali tudi policisti v času 
nove grožnje za javno zdravje dodatno zavarovati in 
prilagoditi način dela. Pri svojem delu ves čas upora-
bljajo zaščitne maske, usposobljeni pa so tudi za po-
sredovanje v nevarnih postopkih z okuženimi ljudmi. 
Za tovrstne naloge imajo policisti pripravljeno zaščito 
pred okužbami za celo telo – od vizirja do pokrival za 
čevlje.

Policijska postaja 
Velenje
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Policisti v času izrednih razmer poleg 
običajnih opravljajo še številne druge 
naloge, s katerimi na različne načine 
skrbijo za našo varnost.



NAZIV Prostovoljno gasilsko društvo Velenje

NASLOV Žarova cesta 2, 3320 Velenje

TELEFON 03 898 1650

E-POŠTA // SPLET pgdvelenje@siol.net // www.pgdvelenje.si

V času epidemije smo se spet prepričali, kako drago-
cen del skupnosti so gasilci, ta najštevilčnejša in izje-
mno dobro usposobljena organizacija za pomoč pri re-
ševanju ljudi, živali in premoženja. V času epidemije so 
gasilci v svoje delo vnesli še dodatne varnostne ukre-
pe, saj je nadvse pomembno, da ob intervencijah za-
ščitijo tudi svoje zdravje. Poklicno jedro Prostovoljnega 
gasilskega društva Velenje je zagotavljalo nemoteno 
dežurstvo in stalno pripravljenost, za to, da so ime-
li na voljo dovolj zaščitne opreme, pa sta poskrbeli 
Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije in 
Mestna občina Velenje. Člani Prostovoljnega gasilske-
ga društva Velenje so sodelovali pri oskrbi ljudi, ki so 
bili v karanteni v Hotelu Paka, kot sicer so opravljali 
številne intervencije, največ pri prometnih nesrečah 
in požarih, reševali so osebe, ujete v dvigalih, reševal-
cem Zdravstvenega doma Velenje pa so pomagali tudi 
pri prenosu obolelih občanov. Zaradi obsega z epi-
demijo povezanih nalog in priporočil NIJZ ter Uprave 

Prostovoljno gasilsko 
društvo Velenje

Republike Slovenije za zaščito in reševanje, so v društvu začasno 
opustili pridobitne dejavnosti, med katere sodijo na primer pregledi 
gasilnikov in hidrantnega omrežja, a so s trdim delom po preklicu 
epidemije zaostanke že nadoknadili. Gasilci so tudi v času izrednih 
razmer skrbeli za interno izobraževanje ter za vzdrževanje in brezhib-
nost gasilske in reševalne opreme.
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Gasilci niso nepogrešljivi le ob 
požarih, ampak tudi ob številnih 
drugih nesrečah. V času epidemije 
so med drugim pomagali tudi 
reševalcem pri prenašanju obolelih.



NAZIV Udarnik MC Velenje

NASLOV Efenkova 61a, 3320 Velenje

TELEFON 03 899 1922

E-POŠTA // SPLET andrej.cvernjak@mc-velenje.si  
www.mc-velenje.si/dejavnosti/udarnik/

Udarnik MC Velenje je skupina prostovoljcev, ki delu-
je pod okriljem Mladinskega centra Velenje. Družinam 
ali posameznikom v Velenju in okolici, ki si zaradi 
socialne stiske ne morejo privoščiti dodatne pomo-
či ali pa zaradi starosti in zdravstvenih omejitev dela 
ne zmorejo opraviti sami, brezplačno nudi pomoč na 
domu, okoli hiše, v gozdu in še kje. Skupina na pomoč 
večkrat priskoči tudi organizacijam, zavodom in dru-
štvom, ki delujejo v korist lokalne skupnosti. V času 
izrednih razmer in omejitev gibanja je skupina izvajala 
več akcij pod skupnim sloganom »Naše ulice so pra-
zne, naša srca ne!« Na domove so dostavljali brez-
plačne tople obroke, ki jih je zagotavljala Mestna obči-
na Velenje (2179 dostav), se za starostnike in gibalno 
ovirane, ki niso imeli možnosti, da bi jim pomagali 
svojci ali znanci, odpravili v trgovino in lekarno (212 
nakupov), s pogovori po brezplačnem družabniškem 
telefonu »Kr povej« so krajšali čas ljudem, ki so se za-
radi karantene počutili osamljene (29 družabništev), 

Skupina prostovoljcev 
Udarnik MC Velenje

izvedli so več animacijskih programov, pomagali Karitas Slovenije pri 
razdeljevanju humanitarnih paketov na sedežu Karitas Velenje ter 
razvozili humanitarne pakete Karitas in Društva upokojencev Velenje 
na domove starejših (33 paketov). Poleg tega so prostovoljci Skupine 
Udarnik MC Velenje poskrbeli za prevoz mlade družine z dojenčkom 
iz UKC Ljubljana, razdelili 500 doniranih mask ranljivim skupinam, na 
spletu pripravljali delavnice za otroke ter celo z glasbenim nastopom 
in delavnico motivirali osebe v karanteni v Hotelu Paka in policiste. 
Vse to so lahko opravili tudi zato, ker je Mestna občina Velenje skupi-
ni 39 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 1429 delovnih ur, zagotovila 
vozila in opremo pa tudi malice in vitaminske dodatke za vse sode-
lujoče v projektu.
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Prostovoljce skupine Udarnik je za 
njihovo delo s priznanjem »jabolko 
navdiha« nagradil predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor.



NAZIV Zdravstveni dom Velenje

NASLOV Vodnikova 1, 3320 Velenje

TELEFON 03 899 5400

E-POŠTA // SPLET info@zd-velenje.si // www.zd-velenje.si

Kakor druge zdravstvene ustanove, je moral tudi 
Zdravstveni dom Velenje zaradi širjenja novega ko-
ronavirusa način dela popolnoma spremeniti. V skrbi 
za varno in kakovostno obravnavo pacientov so se-
veda dosledno upoštevali vsa priporočila in navodila 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ministrstva 
za zdravje, Svetovne zdravstvene organizacije ter raz-
širjenih strokovnih kolegijev za različna področja me-
dicine. Najpomembneje je bilo omejiti število vhodov 
s triažo ter zagotoviti varne poti in ločene prostore za 
kužne in nekužne paciente. Številne prilagoditve in 
spremembe so terjale veliko napora od vseh zapo-
slenih, morali pa so posodobiti tudi telekomunikacije. 
Vzpostavili so delovanje akutne ambulante za nalezlji-
va obolenja za odrasle in otroke, najtežja naloga pa je 
bila zadostiti vsem potrebam s kadrovsko podhranje-
nim kolektivom. Tako so morali v Zdravstvenem domu 
Velenje združevati ambulante splošne medicine in pe-
diatrije, zaradi česar občasno pride do nedosegljivosti 

Zdravstveni dom 
Velenje

osebnih zdravnikov, ki so prerazporejeni na druga delovišča. Vsekakor 
se v Zdravstvenem domu Velenje tudi v izjemno zahtevnih razmerah 
potrudijo, da vsakega pacienta ustrezno, varno, kakovostno in pravo-
časno oskrbijo.
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V Zdravstvenem domu 
Velenje vzpostavljajo 
sistem, ki bo občankam 
in občanom tudi v 
izrednih razmerah 
omogočal hiter dostop 
do izbranega zdravnika.



Zavodi, društva, ustanove 
in druge organizacije, ki v 
Velenju delujejo na področju 
zdravja in socialnega varstva

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE SLOVENIJE
OE RAVNE NA KOROŠKEM, IZPOSTAVA 
VELENJE

DIREKTORICA: DANIJELA ŠTUMBERGER
VODJA IZPOSTAVE: ZORAN BREZNIK
VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE
T: 03 8981 831
E: oerv@zzzs.si
W: www.zzzs.si

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN 
INVALIDSKO ZAVAROVANJE
OE RAVNE NA KOROŠKEM, IZPOSTAVA 
VELENJE

VODJA ODDELKA: TADEJA DREMEL
PREŠERNOVA 7 A, 3320 VELENJE
T: 03 8984 910
E: izve@zpiz.si
W: www.zpiz.si

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
DIREKTOR: MAG. JANKO ŠTEHARNIK
VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE
T: (03) 8995 400
E: info@zd-velenje.si
W: www.zd-velenje.si

LEKARNA VELENJE
DIREKTORICA: MAG. SABINA GRM
VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE
T: 03 8981 880
E: info@lekarna-velenje.si
W: http://www.lekarna-velenje.si/

CENTER ZA SOCIALNO DELO 
SAVINJSKO-ŠALEŠKA, 
ENOTA VELENJE

DIREKTORICA: HELENA BEZJAK BURJAK
PREŠERNOVA 10, 3320 VELENJE
T: (03) 8984 501
E: gpcsd.velen@gov.si
W: http://www.csd-velenje.com/

DOM ZA VARSTVO ODRASLIH 
VELENJE
DIREKTORICA: VIOLETA POTOČNIK KRAJNC
KIDRIČEVA 23, 3320 VELENJE
T: 03 8988 402
E: info@domvelenje.si
W: www.dom-velenje.si/dvo/

VARSTVENO DELOVNI CENTER 
SAŠA
DIREKTORICA: DARJA FIŠER
KIDRIČEVA 19 A, 3320 VELENJE
T: 059 090 250
E: info@vdcsasa.si
W: www.vdcsasa.si

MEDOBČINSKA LAS ZA 
PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI Z 
DROGAMI
TITOV TRG 1, 3320 VELENJE
T: 03 8961 676
E: dragica.kauzar@velenje.si
W: www.velenje.si

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
OBMOČNO ZDRUŽENJE VELENJE

PREDSEDNIK: JOŽE KOŽAR
FOITOVA 2, 3320 VELENJE
T: 03 8973 600, 041/ 408 896
E: velenje.ozrk@ozrks.si
W: http://velenje.ozrk.si

ŽUPNIJA VELENJE BL. ANTON 
MARTIN SLOMŠEK, ŽUPNIJSKA 
KARITAS
ODGOVORNA OSEBA: JELKA BOROVNIK
ŠEMBRIŠKA CESTA 27
M: 031 832 350
E: jelka.borovnik@siol.net

ŠALEŠKI ODBOR ZA POMOČ 
OBČANKAM IN OBČANOM
PREDSEDNIK: DRAGO KOLAR
MO VELENJE, TITOV TRG 1, 3320 VELENJE
T: (03) 8961 681
W: www.velenje.si

MLADINSKI DOM MARIBOR 
Stanovanjska skupina, 
ENOTA VELENJE

LJUBLJANSKA CESTA 1, 3320 VELENJE
m: 051 207 520
E: stsvelenje@t-2.si
W: http://slivnica.mladinski-dom-mb.si

CENTER ZA BREZDOMNE OSEBE 
(DRUŠTVO HIŠA)

PREDSEDNICA: BRIGITA ŠINIGOJ
CESTA SIMONA BLATNIKA 21, 3320 
VELENJE
T: 064 254 150
E: center.hisa@gmail.com
W: http://drustvohisa.velenje.si

BREZPLAČNI TOPLI OBROKI
KIDRIČEVA CESTA 23, 3320 VELENJE 
(DVO VELENJE)
 T: 03 896 17 41
 E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

ANONIMNI ALKOHOLIKI
(V PROSTORIH DVO VELENJE)

T: (03) 5868 268, 031 710 109, 031 
802 710

ENOTA DNEVNI CENTER ZA 
ZMANJŠEVANJE ŠKODE ZARADI 
DROG Velenje
VODJA DNEVNEGA CENTRA: FANIKA 
LONČAR
NC VELENJE (1. NADSTROPJE), KIDRIČEVA 
2B, 3320 VELENJE
T: 030 608 690
E: fanika.loncar@sent.si
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Društva, ki v 
Velenju delujejo 
na področju 
zdravja in 
socialnega 
varstva

ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO VELENJE
PREDSEDNIK: ZDENKO KIKEC, DR. MED. 
SPEC. INTERNIST
VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE
E: zdenko.kikec@guest.arnes.si

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, 
BABIC IN ZDRAVSTVENIH 
TEHNIKOV VELENJE
PREDSEDNIK: JANEZ KRAMAR
VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE
E: dmsbztvelenje@gmail.com
W: www.dmsbzt-velenje.si

DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU 
VELENJE
PREDSEDNICA: BRANKA DRK
VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE
T: 040 477 089 
E: bojprotiraku@gmail.com
W: www.bojprotiraku.si

DRUŠTVO ONKOLOŠKIH 
BOLNIKOV SLOVENIJE
POT K OKREVANJU
ORGANIZIRANA SKUPINA ZA 
SAMOPOMOČ ŽENSKAM Z RAKOM 
DOJKE VELENJE

STROKOVNI VODJA: ZVONKA SEVŠEK
VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE
T: (03) 899 55 68, 041 791 179

DRUŠTVO DIABETIKOV VELENJE
PREDSEDNICA: ROMANA PRAPROTNIK
VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE
T: 041 745 588 
E: diabetiki.velenje@gmail.com
W: www.diabetikivelenje.com

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE 
SLOVENIJE, 
SAVINJSKO-ŠALEŠKA PODRUŽNICA

PREDSEDNICA: JOŽICA ZAJC
FOITOVA 2, 3320 VELENJE
T: 031 574 079 
E: info@zdruzenje-ms.si, jocazajc@
gmail.com
W: www.zdruzenje-ms.si/

DRUŠTVO BOLNIKOV Z 
OSTEOPOROZO ŠALEŠKE DOLINE
PREDSEDNICA: JANJA REDNJAK
ŠALEŠKA CESTA 3, P. P. 508, 3320 
VELENJE
T: 040 724 008
E: janja.rednjak@gmail.com
W: www.osteoporoza.si

MEDOBČINSKO DRUŠTVO 
INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE 
VELENJE
PREDSEDNIK: VALTER GOLOB
KERSNIKOVA 13, 3320 VELENJE
T: 03/ 587 46 68
E: mdivelenje.40@gmail.com
W: www.mdi - velenje.si

MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH 
IN NAGLUŠNIH VELENJE
PREDSEDNIK: FRANC FORŠTNER
EFENKOVA 61, 3320 VELENJE
T: 03 897 44 73
E: mdng@telemach.net

DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO 
ČREVESNO BOLEZEN
SEKCIJA CELJSKO-KOROŠKE REGIJE

PREDSEDNICA: MATEJA SAJE
VODJA SEKCIJE: MATEJA POTOČNIK
VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE
T: 041 665 000 
E: info@kvcb.si
W: www.kvcb.si

ŠALEŠKI KORONARNI KLUB
PREDSEDNICA: ERIKA BERLAK
VODNIKOVA 1, 3320 VELENJE
T: 040 765 236, 031 410 202
E: melita.berlak@gmail.com
W: www.koronarni-klub-velenje.si

DRUŠTVO INVALID KONOVO
PREDSEDNIK: LADISLAV BRAČIČ
KONOVSKA CESTA 21, 3320 VELENJE
T: 041 210 189
E: bracic.host@gmail.com

DRUŠTVO SOŽITJE VELENJE
PREDSEDNIK: SLOBODAN PETROVIĆ
KOPALIŠKA 3, 3320 VELENJE
T: 041 623 826
E: sozitje.velenje@gmail.com
W: http://www.zveza-sozitje.si/drustva.
html

VID, VSEŽIVLJENJSKO 
IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO
ORGANIZATORKA LOKALNE MREŽE: 
SLAVKA MIJOČ
ŠALEŠKA 19 A, 3320 VELENJE
T: (03) 8977 870, 031 334 393

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC 
HOSPIC OO VELENJE

PREDSEDNICA: RENATA J. ROBAN
ŠALEŠKA 2/D, 3320 VELENJE
M: 051 415 447, 01 24 44 493
E: velenje@hospic.si
W: www.hospic.si

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENTILJ 
pri Velenju
PREDSEDNIK: ALOJZ LESKOVŠEK
ARNAČE 1, 3320 VELENJE
M: 031 655 290
E: du.sentilj@gmail.com

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELENJE
PREDSEDNIK: FRANC VEDENIK
KIDRIČEVA 9 A, 3320 VELENJE
T: 03 587 158, 064 296 252
E: du.velenje@gmail.com
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DRUŠTVO REGIONALNA VARNA 
HIŠA CELJE – ENOTA VELENJE
P.P. 347, 3000 CELJE
T: (03) 8976 690, 031 243 071
E: varna.hisa@siol.net
W: http://varnahisa.si

ANDRAGOŠKO DRUŠTVO – 
UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO 
OBDOBJE VELENJE
PREDSEDNICA: ZDENKA URŠNIK
EFENKOVA CESTA 61, 3320 VELENJE
T: (03) 587 20 50
E: info@uni-tri-velenje-drustvo.si
W: uni-tri-velenje-drustvo.si

DRUŠTVO PSORIATIKOV 
SLOVENIJE
PODRUŽNICA CELJE

PREDSEDNICA: MARIJA BABNIK
POD GABRI 3, 3000 CELJE
M: 030 694 688
E: info.celje@drustvo-psoriatikov.si

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠALEK
PREDSEDNIK: JANEZ HROVAT
KARDELJEV TRG 5, 3320 VELENJE
M: 031 753 433
E: dusalek@gmail.com

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VINSKA 
GORA
PREDSEDNICA: ANICA LAMOT
VINSKA GORA 31 B, 3320 VELENJE
T: 03/5890 160; 041 997 538
E: du.vinskagora@gmail.com
W: http://du-vinskagora.velenje.si

ŠALEŠKA POKRAJINSKA ZVEZA 
DRUŠTEV UPOKOJENCEV VELENJE
PREDSEDNIK: FRANC VEDENIK
CESTA BRATOV MRAVLJAKOV 1, 3320 
VELENJE
T: 03 5874 660 
E: spzdu.velenje@gmail.com

Osnovna izven-
bolnišnična  
dejavnost 
– zasebniki

ZASEBNA AMBULANTA ZA 
SPLOŠNO MEDICINO
SERGEJ RUS, DR. MED.

VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE
T: (03) 8970 200
E: sergej.rus@siol.net
W: www.sergejrus.si

AMBULANTA MEDICINE DELA, 
PROMETA IN ŠPORTA
DUŠANKA JANEŽIČ BLATNIK, DR. MED., 
SPEC. MEDICINE DELA, PROMETA IN 
ŠPORTA

STANETOVA 45, 3320 VELENJE
T: (03) 5865 411, 041 615 456 
E: ambulantajanezicblatnik@gmail.com
W: www.ambulanta-janezicblatnik.si

FIZIOTERAPIJA
SREČKO PLEŠNIK

PIREŠICA 11 A, 3320 VELENJE
T: (03) 8910 003
E: srecko.plesnik@siol.net

FIZIOTERAPIJA ENIGMA d.o.o. 
NISVET AHMIĆ, DIPL. FIZIOTERAPEVT

PREŠERNOVA 22B, 3320 VELENJE
T: 059 014 114, 041 490 454
E: fizio.enigma@gmail.com

MEDIC, SPLOŠNA IN 
SPECIALISTIČNA MEDICINA, d. o. o. 
ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA, KOČEVAR 
IGOR, DR. MED., SPEC. RADIOLOG

KARDELJEV TRG 3, 3320 VELENJE
T: 059 166 666
E: info@medik.si

ZASEBNA AMBULANTA SPLOŠNE 
MEDICINE 
KALAMED, d. o. o., AMBULANTA 
DRUŽINSKE MEDICINE
KATARINA LAHOVNIK, DR. MED, SPEC. 
DRUŽINSKE MEDICINE 

PREŠERNOVA CESTA 9/A, 3320 VELENJE
T: 059 056 860

Specialistična 
izvenbolnišnič-
na zdravstve-
na dejavnost 
– zasebniki

SPECIALIST OFTALMOLOGIJE
ALOJZ ŽIČKAR, DR. MED., SPEC. 
OFTALMOLOGIJE

VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE
T: (03) 8972 460
E: info@ocesnazickar.si

GPD, d. o. o. 
GINEKOLOŠKA AMBULANTA
SONČNI GRIČ 7, 3320 VELENJE
T: 03 8972 700; 064 261 390

ZASEBNA GINEKOLOŠKA 
AMBULANTA
SONJA LEVAK – HOZJAN, DR. MED., 
SPEC. GIN. IN POROD.

VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE
T: (03) 8972 930
E: sonja.levak@s5.net
W: www.ginekologija-levak.si 

ZASEBNA ORTOPEDSKA 
AMBULANTA
MAG. MILORAD PUVALIĆ, DR. MED. 
SPEC. ORTOPED

LJUBLJANSKA CESTA 11, 3320 VELENJE
T: (03) 8971 399
E: milorad@puvalic.si
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Zobozdrav-
stvena  
dejavnost 
– zasebniki

ZASEBNA ZOBNA AMBULANTA
ANDREJA AMBROŽIČ, DR. DENT. MED.

CESTA BRATOV MRAVLJAKOV 13, 3320 
VELENJE
T: (03) 8973 160; 03 8973 162 
E: andreja.ambrozic@siol.net
W: https://zdravniki-zobozdravniki.net/
caln/Andreja-AMBROZIC-KOROSEC-295

ZASEBNA ZOBNA AMBULANTA
IVAN JANEŽIČ, DR. DENT. MED.

EFENKOVA CESTA 61 D, 3320 VELENJE
T: (03) 8973 400
E: ivan.janezic@siol.net

ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA
MAG. VESNA PUPIĆ – GABERŠEK, DR. 
DENT. MED.

VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE
T: (03) 8971 990
E: vesna.gabersek@siol.net 

ZASEBNA ZOBNA AMBULANTA
MATEJ STRAHOVNIK, DR. DENT. MED.

VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE
T: 03 8971 980; 031 838 516 
E: matej.s.z@siol.net

ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA
DARINKA ŠUSTER, DR. DENT. MED

STANETOVA CESTA 27, 3320 VELENJE
T: (03) 8974 476 
E: info@zob27.si 
W: http://www.zob27.si

ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA
VLASTA ŠTERBENK, DR. DENT. MED.

VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE
T: (03) 8971 290
E: vlasta.sterbenk@siol.net

ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA
MAJDA BUDNA, DR. DENT. MED.

VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE
T: (03) 8972 050 
E: majda.budna@siol.net

PRIMODENT, ZASEBNA ZOBNA 
ORDINACIJA
PRIMOŽ JEVŠEK, DR. DENT. MED.

KIDRIČEVA 57, 3320 VELENJE
T: 031 211 511 
E: primodent.si@gmail.com 
W: https://www.moje-podjetje.net/
primodent-zasebna-zobna-ordinacija-
primoz-jevsek-drdentmed/

ORTODONTIJA MALINGER, d. o. o.
MARISTELLA MALINGER, DR. DENT. 
MED., SPEC. ORTODONTIJE

VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE
T: (03) 6200 490
E: mnms@amis.net
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Bojan Kontič
župan Mestne občine Velenje 
od leta 2010 do leta 2020

In občina – to ni le stavba, ni le 
ustanova, občina ni le območje 
znotraj občinskih meja. Je 
predvsem skupnost in smo 
predvsem ljudje.

Prav je, da vemo, kaj vse 
zanimivega in dragocenega 
lahko najdemo doma, prav 
je, da svoje mesto in njegovo 
zgodovino čim bolje poznamo 
ter smo nanju ponosni.

Odpiramo vrata športnih igrišč in telovadnic, 
urejamo zunanje rekreacijske površine, 
omogočamo številne brezplačne dejavnosti, 
športne šole in tečaje, širimo mrežo kolesarskih 
in pohodniških poti, nameščamo telovadna 
orodja na prostem, podpiramo delovanje 
številnih športnih klubov in društev ...

Dejstvo je, da je Mestna občina Velenje 
v Sloveniji in tudi v širšem evropskem 
prostoru prepoznavna kot ena 
najuspešnejših lokalnih skupnosti 
- tako na področju pridobivanja 
sredstev sofinanciranja kot na 
mnogih drugih področjih – pa tudi po 
številnih primerih dobre prakse.V knjižici Mestna občina Velenje, 

izdani ob prazniku Mestne občine Velenje 2012
V knjižici Velenje, deset let v Evropi,
izdani ob prazniku Mestne občine Velenje 2014

V knjižici Velenje, sprehod skozi mesto moderne, 
izdani ob prazniku Mestne občine Velenje 2013 V knjižici Velenje, mesto športa,

izdani ob prazniku Mestne občine Velenje 2015

”

” ”

”

” ”

”

”
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Drage Velenjčanke,
dragi Velenjčani,

vse dobro vam želim!

Tebi, Velenje, pa:  
“Srečno iz srca!”

Raznolika, ambiciozna in iskriva 
ustvarjalnost je prepoznavna značilnost 
naših občank, občanov in organizacij, 
v kulturi pa vidimo eno ključnih 
razvojnih kategorij, ki zagotavlja visoko 
kakovost bivanja ter generira razvoj in 
rast tako vsakega posameznika kot tudi 
celotne lokalne skupnosti.

Hitra cesta bo pomenila veliko 
prometno razbremenitev za naše 
mesto in s tem dodatno izboljšala 
kakovost življenja v njem. Dihali 
bomo še boljši zrak, manj bo hrupa 
in udeleženci v cestnem prometu 
bomo bolj varni.

V Velenju bomo spomenike in druga 
spominska obeležja nedvomno postavljali 
tudi v prihodnje. Prav tako pa bomo, ko 
se bo ponudila primerna priložnost, po 
katerem od naših znamenitih rojakov, 
ki svojega obeležja še nimajo pa bi si ga 
zaslužili, gotovo poimenovali tudi kakšno 
cesto, ulico ali morda celo trg.

V knjižici Velenje, mesto kulture, 
izdani ob prazniku Mestne občine Velenje 2016

V knjižici Zeleno Velenje,
izdani ob prazniku Mestne občine Velenje 2017

V knjižici Ceste in ulice mesta Velenje,
izdani ob prazniku Mestne občine Velenje 2018

”

”

”

”
”

”
”

”

V knjižici Abeceda mesta Velenje, 
izdani ob prazniku Mestne občine Velenje 2019



PREJEMNIK NAZIVA ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE VELENJE CIRIL CESAR

PREJEMNIKI GRBA MESTNE OBČINE VELENJE 
PIKIN FESTIVAL, RDEČI KRIŽ VELENJE IN ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

PREJEMNIKI PLAKETE MESTNE OBČINE VELENJE
DRUŠTVO BRIGADIRJEV VELENJE, SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA 

ZBORNICA IN VID, VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO VELENJE ZA 
MREŽO SKUPIN STAREJŠIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ

OB
ČI

NS

KI NAGRAJENCI
2020



Beležka

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1 
3320 Velenje
Telefon: (03) 8961 600 
Faks: (03) 8961 654 
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- 
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